
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
هامرهم ۱۳۹) تیاغل ۱۸   ۱۲) اه هناسر  رد  یپابطابط  همالع  هاگشناد  زا  هدش  رشتنم  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

ناققحم  طسوت  نیعبرا  یتخانش  هعماج داعبا  رتهب  تخانش  انسیاترورض 

هامرهم  ات ۲۸  مان  تبث تلهم  دش /  یزادنا  هار همالع  هاگشناد  رد  ییوجشناد  راک  وجشنادهناماس  یرازگربخ 

 « یسایس تینالقع  یسایس و  هیامرس  ییازفا  مه رد  یا  هزاس نیعبرا ، همالع« هاگشناد  انطع -

یبهذم  یاه  شیارگ اه و  شیوگ اه ، نابز اه ، گنهرف ماجسنا  هاگ  هولج همالعنیعبرا ، هاگشناد  انطع -

دوش  یمن شوماخ  یهلا  رهم  نافرع و  همالعیاون  هاگشناد  انطع -

نایرجش  داتسا  تلحر  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  همالعمایپ  هاگشناد 
ییابطابط

تسا  اه  گنهرف نیب  لماعت  دیدج  هویش  زا  یدامن  نیعبرا  هاگشناد : سیئر 

ترازو
مولع

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

نایهاگشناد  هژیو  یقشاع » دومع   » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج  یرازگرب 

هزوح یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

تسا  نیعبرا  تقیقح  یجورخ  یسایس  ییازفا  مه تینالقع و  انکیایاقترا 

دش  رازگرب  نیعبرا »  » یللملا نیب یملع  شیامه  مولعنیمراهچ  ترازو 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یبدا  _ یرنه یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

نیعبرا  یللملا  نیب  یملع  شیامه  نیمراهچ  امیسیرازگرب  ادص و  یرازگربخ 

دراد  رایتخا  رد  ار  مزال  یاهداهن  اه و  بوچراچ همه  یمالسا  اسرداصتقا  یرازگربخ 

یدیدش تواضق  راگنربخ  تسین  مزال  : یناقرف ؟ دشاب هنوگچ  فلخت  لحم  رد  هبحاصم  بادآ 
دهد  مکح  دشاب و  انقفشهتشاد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 

https://www.isna.ir/news/99071813220/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/881273/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.atnanews.ir/archives/297329/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/297303/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B2/
https://www.atnanews.ir/archives/297315/%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13051
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13050
https://www.farsnews.ir/news/13990717000274/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%93%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3928153/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.msrt.ir/fa/news/57478/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13045
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13046
https://www.iribnews.ir/fa/news/2852652/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://rasanews.ir/fa/news/665400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.shafaqna.com/news/1025611/


دوش  یم  رازگرب  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسشن 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۳ییابطابط

دوش  یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نیعبرا  یللملا  نیب شیامه 

وجشناد یرازگربخ 
رهم ۱یرازگربخ 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  لاس ۱۳۹۹  یرتکد  هبحاصم  ماجنا  یارب  نامر  نیرخآ  همالعمالعا  هاگشناد 
ییابطابط

رمتسم فیعضت  اه ، یرباربان اهداسف ، نیرت  هقباس یب ثعاب  زرا  خرن  اب  یزاب  ینموم : داشرف 
دش  روآ  تلذ  یاه  یگتسباو یلم و  لوپ  شزرا 

لادتعا
یربخ هاگیاپ 

نارامج نیالنآ دامتعا  زوین راهب  زوین رتیت  باتفآ

زوین ریوب 

۷انقفش

دوش  یم فرطرب  یگنهرف » تالماعت   » اب تاضراعت 

هیشاحرد
۱انریا

دننیب  یم شزومآ  یروضح  همالع ، دورولادیدج  نایوجشناد 

زوین سراپ 
ناراگنربخ ۱هاگشاب 

دش  رشتنم  انورکاسپ  یسانش  بیسآ یلم  هورگراک  انآشرازگ  یرازگربخ 

اهراکهار  اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  همالعرانیبو  هاگشناد 
ییابطابط

مالعا همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  یاه  نوناک یرسارس  تاباختنا  نیمراهچ  یدنب  نامز
وجشناددش  یرازگربخ 

دش  دیدمت  هامرهم  ات ۲۰  لهچ » هراوگوس   » هراونشج هب  راثآ  لاسرا  تلهم 

جارس ۲۴
وجشناد ۱یرازگربخ 

نیعبرا  یور  هدایپ  عوضوم  اب  همان  نایاپ  زا  عافد 

زوینایرآ امیس ادص و  یرازگربخ 
امیس ادص و  ۲یرازگربخ 

دش  دیدمت  ـد۱۹ » یوو یم کـ ـ لع ـن  تارا مـ  » ییوجشناد انسیاهقباسم 

روشک  یلاع  شزومآ  ناج  ِیالب  یراجت ، یرازاب و  همالعِملع  هاگشناد  انطع -

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13044
https://www.mehrnews.com/news/5042374/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13042
https://fa.shafaqna.com/news/1025363/
https://www.irna.ir/news/84067163/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7514651/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
https://ana.press/fa/news/5/521294/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13030
https://snn.ir/fa/news/881016/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/880963/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2849708/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/99071511203/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297263/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7/


دنریذپ  یم وضع  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یبدا  _ یرنه یاه  انسیانوناک

نایوجشناد  یزاجم  شزومآ  ناور و  مسج و  تمالس  امیسیبایزرا  ادص و  یرازگربخ 

نایوجشناد  ناکسا  یارب  گرزب  یاه  هاگشناد ییانورک  راکهار  گنیلته ؛

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

هار
ون

ترازو
مولع

۳انریا

ناهج  رد  یمومع  تامدخ  هئارا  یارب  ییوگلا  نیعبرا ، یور  همالعهدایپ  هاگشناد  انطع -

یم رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هاگشناد  هرواشم  زکرم  یماکداش » تیقفوم و   » نیالنآ یاه  هاگراک 
ددرگ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

اهراکهار  اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

رازگرب شرورپ » شزومآ و  یسرد  همانرب  ینید و  ملع  تابسانم  » یزاجم سنارفنک  تسشن  شیپ 
شرورپدش  شزومآ و 

یراج هامرهم  ات ۲۰  روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ » هراوگوس   » هب راثآ  لاسرا  تلهم 
دش  دیدمت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ساسا رب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  یصصخت  یاه  هبحاصم 
ددرگ  یم  رازگرب  هدش  مالعا  یدنبنامز 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

یسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  همالعیرازگرب  هاگشناد 
ییابطابط

 ! تسا هدرک  وردوخ  رازاب  رد  یا  هفرح نالالد  هب  لیدبت  ار  مدرم  تلود   : یراسکاخ

اناد
وجشناد ۱یرازگربخ 

تسا  نارگراک  ینوناق  قح  انریاباصتعا 

دوش  یم رازگرب  یعوضوم » یلیزنت  ریسفت  صاخ  دعاوق   » انکیایسرک

دش  مالعا  یراج  هتفه  رد  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع  یاهدادیور  همالعمیوقت  هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد  دشرا  یسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  لمعلاروتسد 
دش  مالعا  یئابطابط 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳طباور 

https://www.isna.ir/news/99071511096/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2849334/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84065539/%D9%87%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.atnanews.ir/archives/297275/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13033
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13030
https://www.medu.ir/fa/news/item/1302605/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C?ocode=1000000743
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13028
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13025
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13015
https://snn.ir/fa/news/880485/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84059549/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3927105/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13013
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13016


ناریا و ییاضق  هیور  رب  دیکات  اب  ءارآ  یریذپ  تیاکش  تیحالص و  هطیح  رب  لباقتم  یواعد  ریثأت 
دش  یسررب  هسنارف 

غادربخ
۱انلیا

  | لماک یریگدای  اب  تسا  ربارب  نابز  ره  یاه  هشیلک یریگدای 

زورما گنهرف 
ناریا باتک  ۱یرازگربخ 

یکینورتکلا  یلاع  شزومآ  هب  کیسالک  یلاع  شزومآ  همالعزا  هاگشناد  انطع -

دریگ  یمن  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  هقطنم  لئاسم  رد  یمالسا  یروهمج  وجشنادهنافساتم  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  یداصتقا  یگدیچیپ  یروانف و  ملع ، یلم  سنارفنک  نیلوا 

نادرگ ونداصتقا  ۱هار 

یسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  یرازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

ییوجشناد  هاگباوخ  رد  همالع  نایوجشناد  هزور  ناکسا ۲۰ 

مینست یرازگربخ  وجشناد یرازگربخ 
نایوجشناد همانربخ 

۲ناریا

همالع هاگشناد  دشرا  یسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  هوحن  لمعلاروتسد 
دش  مالعا  لاس ۱۳۹۹ " یئابطابط 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

دنوش  یم  ریپ  تمالس  رد  هک  یناناوج  ورگ  رد  ملاس  انریاروشک 

دوش  یم رازگرب  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  نمجنا  یشزومآ  هدنز  همانرب  انزیلنیمهدزیس 

 « ریمیرپ نیودت و   » یشزومآ هاگراک  انسیایرازگرب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/977508-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.ibna.ir/fa/report/296696/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.atnanews.ir/archives/297242/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA/
https://snn.ir/fa/news/880241/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://www.rahenou.ir/Fa/News/176516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13015
http://iusnews.ir/fa/news-details/372126/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13016
https://www.irna.ir/news/84061947/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1398-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99071208494/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1


۱۸۱۸
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۱۳۹۹۱۳۹۹
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

درکیور اــب  نــیعبرا »  » یللملا نــیب یملع  شیاــمه  نیمراــهچ  هیحاـــتتفا  رد  یمیلس  نیــسح  رتــکد  انــسیا ، شرازگ  هـب 
ام هاگن  عون  تفگ : درک و  هراشا  نیعبرا  راذـگریثات  یعامتجا و  هدـیدپ  تیمها  هب  ییارگمه  تینما و  تمواـقم ، نیعبرا ،

خیراـت رد  راذـگریثأت  راگدـنام و  کـسانم  زا  یکی  نیعبرا  هک  تسا  تـسرد  تـسین ، یکـسانم  هاـگن  کـی  افرـص  نـیعبرا  هـب 
کـسانم یرازگرب  اـی  تکرــش  شیاـمه ، نـیا  یرازگرب  زا  فدـه  ًافرــص  اـما  تـسا ، هدوـب  یرــشب  کـسانم  خـیرات  مالــسا و 

.تسا راذگریثأت  یللملا  نیب یعامتجا و  هدیدپ  کی  ناونع  هب  هدیدپ  نیا  هلوقم و  نیا  هب  هجوت  هکلب  تسین ،
تــشادگرزب دــیدج  هویــش  اـه و  گــنهرف نـیب  لــماعت  دــیدج  هویــش  زا  یداــمن  نـیعبرا  اــم  رظن  زا  هـک  نـیا  ناــیب  اــب  یو 

اب یداـــضت  صقاـــنت و  چـــیه  هــک  تــسا  یزیتـــس  مـــلظ زا  یا  هزاـــت هنوـــگ  نـــیعبرا  دوزفا : تـــسا ، یناـــسنا  یاـــه  شزرا
.درادن ییوج  تملاسم

دننام هقباس  یب میظع و  هدـیدپ  کی  رد  توافتم  یبهذـم  یاه  شیارگ یتح  اه و  شیوگ اه ، نابز اـه ، گـنهرف هک  یتقو 
زا یزیگنا  هرطاخ یاه  هنحـص هکلب  دهد ، یمن خر  یلکـشم  چـیه  اهنت  هن دـنریگ ، یم رارق  رگیدـکی  رانک  نیعبرا  ییامیپهار 

.دریگ یم لکش  هدننک  تکرش یاه  هورگ نایم  رد  یناسنا  یاه  شزرا هلدابم  تبحم و  قشع ،
دنلب یاـه  شزرا روـحم  لوـح  دــنناوت  یم فـلتخم  یاـه  ناـبز اــه و  شیوـگ فـلتخم و  یاــه  هشیدــنا درک : دــیکات  یمیلس 

فلاـخم مـه  هـک  دـنراذگب  یریـسم  رد  ماـگ  یزاـسمه ، نمـض  دـنوش و  عـمج  مـه  درگ  (ع ) نیـسح ماـما  ماـیق  زا  هدـمآرب 
.دنشاب هتشاد  فلتخم  یاه  گنهرف نیب  یزاسمه  تدحو و  دیحوت ، زا  یتوافتم  شیامن  کی  مه  تسا و  ناملاظ 

اب تفلاـخم  یزیتـس و  مـلظ دــهد  یم ناــشن  هـک  تـسا  اــجنیا  تـسرد  درک : حیرــصت  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سییر 
رد نایارگ  ناسنا نابلط و  تلادـع نانموم ، ًاـقافتا  درادـن و  ناـنموم  نیب  یزاـسمه  ینیـشنمه و  اـب  یداـضت  ناربکتـسم ،

یفیصوت لباقریغ  هدیدپ  دنشاب و  راذگریثأت  دننیشنب و  ملظ  اب  زیتس  هب  دنناوت  یم هک  تسا  رگیدکی  اب  ینیشنمه  دنیارف 
نیعبرا هـک  میوـگ  یم خــیرات  هدــنراگن  خــیرات و  لـها  کــی  ناوـنع  هـب  هـک  دــندروآ  دوـجو  هـب  ار  نـیعبرا  ییاــمیپهار  دــننام 

.تسا اه  تلم نیب  طباور  خیرات  رد  دیدج  هدیدپ  کی  توافتم و  ییانثتسا ، یدادیور 
نوـیلیم اـه  هد هـک  هتــشادن  هقباـس  لاـح  هـب  اـت  درک : ناـیب  یو  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یموـمع  طـباور  مـالعا  قـبط 
هدـیدرون رد  یگنهرف  یلم و  یاـهزرم  دـنوش و  عـمج  مـه  رود  ماـیق ، کـی  زا  یــشان  یاـه  شزرا تشادــگرزب  یارب  ناـسنا 

رـصع رد  یرگـشنک  دـیدج  هویـش  یاـیوگ  دـیدج  هدـیدپ  نیا  ددـنویپب و  مه  هب شزرااـب  روـحم  کـی  لوـح  زیچ  همه دوـش و 
.تسا دیدج 

زا دــیدج  عوــن  کــی  دــندرک ، یم یژولوئدــیا  رب  ینتبم  نانخـــس  ناــیاپ  زا  تبحـــص  اــه  یلیخ هــک  یطیارـــش  رد  دوزفا : وا 
دـنوش و یم عمج  مه  درگ  هدـنام ، یقاب  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  هک  ییاـه  شزرا یاـنبم  رب  یرگـشنک  یژولوئدـیا و 

.تسا هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  دیاش  هک  دننک  یم زاب  یا  هدیدپ هب  ار  ناهج  مشچ 
، دوش یم حرطم  نیققحم  یوـس  زا  هک  یثحاـبم  لـالخ  رد  مراودـیما  دوزفا : ناـیاپ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر 

رتهب ار  دـیدج  هدـیدپ  نیا  رد  توافتم  یاه  شزرا نینچمه  یتخانـش و  تفرعم یتخانـش ، هعماج توافتم  داـعبا  میناوتب 
.دنوش انشآ  رتشیب  اه  هشیدنا نیا  اب  زین  نایناهج  هک  مینک  مهارف  یطیارش  میسانشب و 

مایپ یاهتنا 

ناققحم ناققحم طسوت   طسوت نیعبرا   نیعبرا یتخانش   یتخانش هعماج هعماج داعبا   داعبا رتهب   رتهب تخانش   تخانش ترورض   ترورض

یناـسنا یاـه  شزرا  تشادـگرزب  اـه و  گـنهرف نیب  لـماعت  دـیدج  هویـش  زا  یداـمن  ار  نـیعبرا  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سییر 
هدـیدپ نـیا  رد  تواـفتم  یاـه  شزرا نـینچمه  یتخانـش و  تـفرعم یتخانــش ، هعماـج تواـفتم  داـعبا  مراودـیما  تـفگ : تـسناد و 

.میسانشب رتهب  ار  دیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵طباور 

https://www.isna.ir/news/99071813220/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99071813220/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86


۱۸۱۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

راــک یهدــناماس  روـظنم  هـب  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  تنواــعم  وجــشناد ، یرازگربــخ  هاگــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هـب 
هدرک ناتــسلگ  متــسیس  رد  ییوجــشناد  راـک  هناـماس  یزادـنا  هار  هـب  مادـقا  اهدـنیارف ، ندرک  یکینورتـکلا  ییوجــشناد و 

.تسا
مادقا هامرهم  ات ۲۸  ناتسلگ ، متسیس  هب  هعجارم  قیرط  زا  دنناوت  یم ییوجـشناد  راک  ماجنا  هب  دنم  هقالع نایوجـشناد 

.دننک دوخ  هقالع  دروم  هنیمز  رد  ییوجشناد  راک  تساوخرد  تبث  هب 

۱۸۱۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۳۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

عویـش لـیلد  هـب  هاـم ، رهم  زور ۱۷  رد  نـیعبرا  یللملا  نـیب یملع  شیاــمه  نیمراــهچ  زا  زور  نـیمود  اــنطع ، شرازگ  هــب 
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  انورک  سوریو 

یدـهم دیـس  رتکد  ینارنخـس  اب  شیاـمه  مود  زورتسا  هدـننک  نییعت گـنهرف  ود  هجاوم  رد  یکییازوم  یا و  هریـشع تفاـب 
.دش زاغآ  نارهت  هاگشناد  یسانش  هعماج رای  داتسا  درف ، یدامتعا 

ی هرابرد درف  یدامتعا  رتکد  هک  دوب  یعوضوم  نیعبرا ” یور  هدایپ نتم  رد  یقارع  یناریا و  زیاـمتم  گـنهرف  ود  ههجاوم  »
.درک تبحص  نآ 

ینابز یداژن ، تازیامت  ینعی  یقارع ، یناریا و  گنهرف  ود  نایم  تازیامت  هب  هراشا  اب  ار  دوخ  نانخـس  درف  یدامتعا  رتکد 
رپ یا  هقباس اب  گـنهرف  ود  میناوتب ، اـم  اـت  دـنک  یم مهارف  ار  ناـکما  کـی  نیعبرا  یور  هداـیپ : » تفگ درک و  زاـغآ  یموق  و 

«. میهد رارق  هجاوم  دروم  ار  دایز  یگنهرف  تازیامت  یاراد  شنت و 
یور هدایپ مسارم  ناگدـننک  تکرـش دادـعت  لیفکلا ، یاه  شهوژپ رامآ و  زکرم  راـمآ  قبط  رب  هکنیا  ناـیب  اـب  درف  یداـمتعا 

نویلیم هدزای  هدزیـس و  بیترت  هب  یاه ۹۶ و ۹۵  لاـس رد  رفن و  نویلیم  هدزناـپ  یاه ۹۷ و ۹۸  لاـس رد  نیعبرا ، زور  رد 
تسا و ۳. هدوب  رفن 

ناشن ام  هب  راـمآ  نیا  : » دوزفا دـنهد ، یم لیکـشت  ناـیناریا  ار  ناگدـننک  تکرـش مراـهچ  کـی  دودـح  ینعی  رفن  نویلیم   ۵
نیا یللملا  نـیب عوـنتم  بـیکرت  ریخا و  لاــس  هـس  ود  لوــط  رد  نارئاز  تکراــشم  یجیردــت  دــشر  رب  هوــالع  هـک  دــهد  یم

.دنا هتشاد اه  یقارع رانک  رد  یرت  گنررپ روضح  نایناریا  یور ، هدایپ
مــسارم رد  یقارع  یناریا و  گـنهرف  ود  ی  ههجاوـم لـماعت و  هـب  هراــشا  اــب  نارهت  هاگــشناد  یــسانش  هعماــج رایداتــسا  «

ضرع ار  نیا  مناوت  یم ما ، هتشاد لاس ۹۶ و ۹۸  ود  رد  هدنب  هک  ینادیم  تادهاشم  ساسا  رب  : » تشاد راهظا  نیعبرا ،
رب ینتبم  ًاـصوصخ  تسا ، هناگدـنچ  یکییازوـم و  تفاـب  کـی  میتـسه  نآ  دـهاش  هک  یزیچ  نآ  یقارع ، فرط  رد  هک  مـنک 

.دراد دوجو  قارع  رد  هک  یمیدق  تخاس  نآ  یموق و  یا و  هریشع ماظن 
نیا تسه و  ییاـه  بکوم هک  دـینیب  یم دـیتفا ، یم هار  ـالبرک  تمـس  هب  اهرهـش  ریاـس  اـی  فجن  زا  هکنیا  ضحم  هب  اـمش 

.دنراد قلعت  فلتخم  یاه  هریشع هب  اه  بکوم

هامرهم هامرهم اتات  ۲۸۲۸   مان   مان تبث تبث تلهم   تلهم دشدش /  /  یزادنا   یزادنا هار هار همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد راک   راک هناماس   هناماس

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

«« یسایس یسایس تینالقع   تینالقع یسایس  وو   یسایس هیامرس   هیامرس ییازفا   ییازفا مهمه ردرد   یایا   هزاس هزاس نیعبرا ، ، نیعبرا »»
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رد ردقچ  اه  نآ هک  دیوش  یم هجوتم  امـش  اوق ، دـیدجت  یارب  ای  تحارتسا  ییاریذـپ و  یارب  بکوم  نآ  رد  روضح  نیح  رد 
هب نیعبرا  یور  هدایپ یاهزور  نیا  رد  دـنناوتب  اـت  دـنا  هتخودـنا ار  هیامرـس  اـی  هقوذآ  دـنا و  هدرک لـمحت  یتخـس  لاـس  لوط 

«. دنروایب رد  نارئاز  تمدخ 
«. تسا هدننک  نییعت تدش  هب  گنهرف  ود  هجاوم  رد  یکییازوم  یا و  هریشع تفاب  نیا  : » داد همادا  هراب  نیا  رد  یو 

: درک حیرـصت  یقارع ، یناریا و  گنهرف  ینعی  گنهرف  ود  نیا  رتشیب  ههجاوم  نامز و  تشذـگ  هب  هراـشا  اـب  درف  یداـمتعا 
هک  - یا هریـشع یتنـس و  گـنهرف  نیا  نیب  یریذـپ  قیبـطت نازیم  هک  مـینیب  یم درذـگ ، یم یرتـشیب  ناـمز  هـک  ردـقچ  ره  »

«. تسا هدش  رتشیب  یناریا  گنهرف  و  تسا - یتخمز  گنهرف  ام  رظن  هب  ًاضعب  یتح  یتخس و  تفس و  رایسب  گنهرف 
نآ : » درک ناشن  رطاخ  تسه ، یگنهرف  قباطت  نیا  لیلد  ع )  ) نیـسح ماما  ُبح  هکنیا  هب  هراشا  اـب  درف  یداـمتعا  رتکد 
ُبح ناونع  تحت  تسا  یزیچ  دـنک ، یم کیدزن  رگیدـکی  هب  دایز  رایـسب  تافالتخا  مغر  یلع ار  گنهرف  ود  نیا  هک  یزیچ 

(«. ع  ) نیسح ماما 
نیا طابترا و  نیا  ًاساسا  هک  دیوش  یم هجوتم  دیدرگرب ، نیعبرا  زا  دعب  البرک  زا  امش  رگا  : » داد همادا  هنیمز  نیمه  رد  وا 

هک یمیمـص  کیدزن و  لماعت  نآ  ددرگ و  یم رب  دوخ  یلبق  تیعـضو  نامه  هب  هرابود  کیدزن ، تدـش  هب یلماـعت  ی  هنیمز
«. درادن دوجو  رگید  تشاد  دوجو  ًالبق 

نیا نارنخـس  رگید  سنوت ، هنوتیز  هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا  یولع ، یزوف  رتکدتـسا  نیعبرا  هبیط ، تاـیح  رگید  ی  هوـلج
« یناهج رامعتسا  اب  هزرابم  یارب  یناهج  هنایوج و  تلادع یحرط  ناونع  هب  نیعبرا   » ناونع اب  ار  دوخ  نانخـس  شیامه ،

.درک نایب 
ندومیپ عقاو  رد  ترضح  نآ  کلسم  هار و  ندومیپ  تسا و  ربمایپ  هار  ع ،)  ) نیـسح ماما  هار  هک  درک  هراشا  یولع  یزوف 

رد ماگ  هک  یـسک  تسا و  یهلا  هار  دادـتما  ع ،)  ) نیـسح ماما  هار  ندومیپ  : » داد همادا  تسا و  تلاسر  طـخ  توبن و  هار 
«. تسا هدرک  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  دهن  یم ع )  ) نیسح ماما  ریسم 

درک یراذگ  هیاپ ار  یعامتجا  یشبنج  دومن و  هدایپ  لمع  نادیم  رد  ار  یمالـسا  یاه  هزومآ ع )  ) نیـسح ماما  : » دوزفا یو 
ماـما هک  یـشقن  عقاو  رد  هتخادرپ و  نآ  اـب  هزراـبم  هب  یرگمتـس  متـس و  رهاـظم  هنوگ  ره  هب  ندز  در  ِتسد  قـیرط  زا  هک 
نانآ زا  سپ  یاه  تلود یوما و  مالسا  زا  مالسا  تاجن  فیرحت و  زا  مالسا  ظفح  دنا ، هدومن افیا  مالسا  رد  ع )  ) نیـسح

«. دوب
یهلا هدـعو  یلجت   » ناونع اب  نارهت ، هاگـشناد  ینآرق  مولع  هاگـشناد  ثیدـح  نآرق و  رایـشناد  مدـقم ، هاوخا  هرهز  رتکد 

.درک داریا  ینانخس  نیعبرا » یور  هدایپ رد  اه  ناسنا یزاس  هدنز رب  ینبم 
تاـیح نـیا  اـیآ  : » تـفگ اـیند ، رد  نآ  قادــصم  تـسا و  هدــش  هدرب  ماـن  نآ  زا  نآرق  رد  هـک  هـبیط  تاـیح  هـب  هراــشا  اــب  وا 
هکنیا ناـیب  اـب  وا  »؟ هن اـی  میراد  شیارب  یقادـصم  اـیند  رد  تـسا ، هداد  اـم  هـب  ار  شا  هدـعو اـیند  رد  دـنوادخ  هـک  یا  هـبیط

: داد همادا  دنتـسه ، هبیط  تاـیح  نیا  زا  ییاـه  قادـصم یداـهج و …  یاـهراک  یلاـم ، یاـهراثیا  ناـضمر ، هاـم  یاـهراطفا 
تاـیح یداـم و  رظن  زا  اـج  نآ هک  دـنناد  یم دـنا  هـتفر ار  هار  نـیا  هـک  یناتـسود  ی  هـمه تـسا ، نـیعبرا  نآ  رگید  ی  هوـلج »
تسا نیا  شلیلد  دراد ؟ دوجو  نآ  هب  تبسن  قایتشا  ردقنآ  هک  دوش  یم هچ  اما  تسه ، یتمحز  رپ  رفس  رایسب  یناویح 

«. تسا راوگشوخ  تایح  اجنآ  هک 
رتفد سییر  یبعز ، دـمحم  خیـش  رتکد  تسا  یلمع  دامتعا  کی  لالز و  داـقتعا  کـی  یاـنبم  رب  نیعبرا ، یـسایس  هیاـمرس 

تلادع  » ناونع تحت  ار  ینانخس  هک  دوب  شیامه  نیا  نانارنخس  زا  رگید  یکی  نانبل ، یمالسا  دیحوت  شبنج  تاغیلبت 
.درک نایب  ع »)  ) تیب لها  مایق  ناونع  تلاسر و  تیاغ  یناهج ،

ددـص رد  ع )  ) نیـسح ماما  طـخ  اـب  هزراـبم  قیرط  زا  ناـیوما  ربماـیپ ، زا  سپ  نارود  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یبعز  دـمحم  خـیش 
اه هئطوت  ع )  ) نیـسح ماما  هیلع  اتـسار  نیمه  رد  نایوما  : » درک حیرـصت  دنهد ، رارق  فده  ار  یهلا  طخ  هک  دندوب  نیا 

«. دنهد رارق  فده  ار  مالسا  طخ  ع ،)  ) نیسح ماما  کلسم  شور و  هب  ندز  هبرض  اب  هک  دندوب  شالت  رد  دندرک و 
هماقا زج  یزیچ  ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  فده  هکنیا  هب  هراشا  اب  نانبل  یمالـسا  دیحوت  شبنج  تاغیلبت  رتفد  سییر 

نیا رد  دـننک ، یم شـالت  لدـع  هماـقا  یارب  زین  زورما  مدرم  : » داد همادا  تسین ، یوـما  فـیرحت  زا  مالـسا  ظـفح  لدـع و 

 



‐ نیب یاـه  هاـگداد ناوـنع  تحت  هک  یلفاـحم  نیا  هنافـساتم  اـما  تسا  هدـش  لیکـشت  زین  یللملا  نیب یاـه  هاـگداد اتـسار 
.دننک یم شالت  اه  تردقربا عفانم  یاتسار  رد  تسا ، حرطم  یللملا 

لاغـشا ار  نیمزرـس  نیا  اـهنآ  عقاو  رد  : » دوزفا تسا ، حرطم  اتـسار  نیمه  رد  زین  نیطـسلف  هیـضق  هکنیا  ناـیب  اـب  یو  «
«. دنا هدرکن غیرد  نیمزرس  نیا  نانکاس  هیلع  یمتس  ملظ و  چیه  زا  دنا و  هدرک

ییوگروز زج  هک  گرزب  یاهروشک  ریاس  هدـحتم و  تالایا  ییوگروز  ربارب  رد  دـیاب  زورما  مدرم  : » تشاد راـهظا  یبعز  رتکد 
«. دنهد هیور  رییغت  دنناد ، یمن یزیچ  یردلق  و 

لوح ینانخـس  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  رایـشناد  ربهر ، یلعـسابع  رتـکد  یبـعز ، دـمحم  خیـش  زا  سپ 
.درک داریا  یسایس » تینالقع  یسایس و  هیامرس  ییازفا  مه رد  یا  هزاس نیعبرا ،  » روحم

رد : » تـشاد راـهظا  تـسین ، روـش  رب  ینتبم  اـهنت  ع )  ) نیــسح ماـما  هساـمح  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  ربـهر  یلعــسابع  رتـکد 
رت نئمطم رت و  یدـج رایـسب  ار  روعـش  ام  (ع ،) نیـسح ماما  ماـیق  هب  یخیراـت  هاـگن  دـنیارف  رد  ع ،)  ) نیـسح ماـما  نیعبرا 

.مینیب یم
دـهد و یم تبـسن  رگیدـمه  هب  ار  ایند  نید و  هک  یتینـالقع  تسه ، روحم  یلاـعت تینـالقع  رب  ینتبم  هک  یتینـالقع  کـی 

«. دنک یم یرود  سدقم  لهج  زا  هک  یتینالقع 
تردـق زا  مهم  یعون  فرعم  یـسایس  هیامرـس  هکنیا  نایب  اب  همادا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  رایشناد 

، لالز داقتعا  کی  یانبم  رب  دنک ، یم داجیا  ام  یارب  نیعبرا  هک  یـسایس  هیامرـس  : » داد همادا  تسه ، عورـشم  یـسایس 
رد هک  تـسا  یدرکلمع  تخانـش و  یلمع و  داـمتعا  کـی  هـکلب  یرهاـظ  یداـمتعا  هـن  داـمتعا ، کـی  فافـش و  داـقتعا  کـی 

«. مینیبب میناوت  یم ام  اروشاع  نیعبرا و  یاضف  لوط 
ی هیلوا نکر  هس  رب  ینتبم  یتخانـش  کی  مینک  یم تبحـص  نآ  زا  اـم  هک  یتخانـش  نیا  : » داد همادا  هنیمز  نیمه  رد  یو 

«. تسا قدص  هیجوت و  رواب ،
دنتـسه یمهم  تاکن  زا  امن  سدقم لهج  کشخ و  دـهز  ی  هیحور زا  یرود  هکنیا  نایب  اب  شنانخـس  نایاپ  رد  ربهر  رتکد 

زا لبق  هک  دـندوب  ینیـسدقم  نامه  دـندرک ، دیهـش  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نانآ  : » دوزفا میریگب ، سرد  اهنآ  زا  دـیاب  هک 
«. دندوب هدناوخ  زامن  ع )  ) ماما اب  نآ 

لالم و زا  ییاه  هبرجت رد  یدرف  دوخ  تخاـس  » دـنک یم ادـج  نردـم  هعماـج  یاـه  یگرمزور زا  ار  ناـنز  نیعبرا ، یور  هداـیپ
رایـشناد یمرک ، یقت  دـمحم  رتکد  هک  دوب  یرگید  ی  هلاقم ناونع  یناریا » نانز  دزن  نیعبرا  هبرجت  هعلاطم  اـه ، یگرمزور

نآ هسنارف ، ودروب  هاگـشناد  یرتکد  ی  هتخومآ شناد یعازخ  هرهاـط  رتکد  و  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  نانز  تاعلاطم 
.تخادرپ نآ  هئارا  هب  یمرک  رتکد  دندوب و  هدرک  یروآ  درگ  ار 

هعماـج هـک  یا  یگرمزور زا  ار  اـهنآ  نـیعبرا  یور  هداـیپ ناـنز  نـیا  ی  هـتفگ قـبط  رب  هـکنیا  ناـیب  اـب  یمرک  یقت  دـمحم  رتـکد 
نآ تینــالقع  رد  یــشیدنازاب  رکفت و  تـصرف  ییاــمیپهار  نـیا  : » تــفگ دــنک  یم ادــج  درک ، یم لــیمحت  اــهنآ  هــب  نردــم 

«. دنک یم اطعا  ام  نانز  هب  ار  اه  یگرمزور نآ  تینالقع  مدع  ای  اه و  یگرمزور
حیرـصت تخادرپ و  نآ  هب  یمرک  رتـکد  هک  دوـب  براـجت  نیا  زا  رگید  یکی  ناـنز ، نـیا  طـسوت  تیودـهم  زا  یعوـن  ی  هـبرجت

نیب ار  هدـیا  نیا  عـقاو  رد  تـسا و  ادهـشلادیس  مـچرپ  لـیذ  یربارب  یاـضف  نـیعبرا ، ییاـمیپهار  نـیعبرا ، تـصرف  : » درک
کی اـم  دــنروایب ، فیرــشت  ع )  ) ناـمز ماـما  بحاـص ، ترــضح  رگا  هـک  دــنک  یم تیوـقت  ییاـمیپهار  نـیا  ناگدــننک  هـبرجت
یارب دنتـسه  یا  هطـساو کـی  یوـیند  یاـه  رازبا  ًاـساسا  هکنیا  میا و  هدرک هبرجت  ار  اـیند  هب  ییاـنتعا  یب یربارب و  نیچمه 

«. دسرب شفده  هب  ناسنا  هکنیا 
ناتـسغاد هاگـشناد  داتـسا  هداز ، دـمحم  یرون  رتکدمیـشاب  یناـسنا  یاـه  لآ هدـیا لاـبند  هب  دـیاب  ـالبرک  موهفم  نییبت  رد   

.درک نایب  یئزج  تروص  هب  ار  یبلاطم  هک  دوب  شیامه  نیا  هیماتتخا  نارنخس  نیلوا  هیسور ،
ماـمت : » تفگ تسا ، هتخوـمآ  ناـهج  مدرم  ماـمت  هب  ار  قـشع  ع )  ) نیـسح ماـما  هـکنیا  ناـیب  اـب  هداز  دـمحم  یروـن  رتـکد 

«. دننک یم ادیپ  روضح  البرک  رد  قشع  نیا  ی  هطساو هب  ناهج  مدرم 
نیا رتـهب  هـچ  ره  یرازگرب  هـب  کــمک  یارب  یربــهر  مـظعم  ماــقم  ناریا و  یمالــسا  یروـهمج  زا  رکــشت  اــب  هـمادا  رد  یو 

 



.دناسر مامتا  هب  ار  دوخ  نانخس  مسارم ،
هاگـشناد داتـسا  میکت ، تقاـیل  رتـکد  نیعبرا ، یللملا  نـیب یملع  شیاـمه  نیمراـهچ  هیماـتتخا  ینارنخـس  مود  نارنخس 

.درک نایب  یسیلگنا  نابز  هب  ار  یبلاطم  هک  دوب  اداناک  رتسم  کم 
‐ یمن ار  تقیقح  رگم  تفگ  هـک  ماـما  داـیرف  ُرح و  هاپـس  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  هاپـس  هجاوـم  ناـیب  اـب  مـیکت  تقاـیل  رتـکد 

موهفم نییبت  رد  البرک و  رد  نیاربانب  : » تشاد راهظا  دـیهد ،؟ صیخـشت  باوصاـن  زا  ار  باوص  دـیناوت  یمن رگم  دـینیب ،؟
«. میشاب تلادع  دننام  ییاه  لآ هدیا یناسنا ، یاه  لآ هدیا لابند  هب  دیاب  دیحوت  ی  هیاس رد  البرک 

تقیقح ُبح  رطاخب  هک  مییوگب  دیاب  : » داد همادا  البرک ، ناتساد  هب  هراشا  اب  شنانخس  زا  یرگید  شخب  رد  میکت  رتکد 
«. دنیشن یم ناملسم  ریغ  ناملسم و  رشب ، ءانبا  لد  هب  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسا  یگدازآ  ُبح  و 

.دناسر نایاپ  هب  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  زا  ییاه  زارف  ندناوخ  اب  ار  دوخ  نانخس  اداناک  رتسم  کم  هاگشناد  داتسا  نیا 
داتس یـشزومآ  یگنهرف  هتیمک  هر ،)  ) ییابطابط همالع  هاگشناد  تمه  هب  هاـم  رهم  یاه ۱۶ و ۱۷  زور  رد  شیاـمه  نیا 
تفه لوح  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  نارهت ، هاگـشناد  یمالـسا ، تاطابترا  گنهرف و  ناـمزاس  نیعبرا ، یزکرم 

.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ینارنخس ، هدزناش  تئارق  یلصا و  روحم 
نانبل یمالـسا  دیحوت  شبنج  تاغیلبت  رتفد  سییر  یبعز ، دمحم  خیـش  رتکد  نارهت  هاگـشناد  نیعبرا  یدـیلک : تاملک   
هاوخا هرهز  نیعبرا  ییاـمیپهار  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناذ  هیـسور  ناتـسغاد  هاگـشناد  داتـسا  هداز ، دـمحم  یرون  رتـکد 
یزوف انطع  ربهر  یلعسابع  درف  یدامتعا  یدهم  دیس  نیعبرا  یزکرم  داتس  یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  مدقم 

، موـلع ترازو  نـیعبرا  یللملا  نـیب یملع  شیاـمه  یمرک  یقت  دــمحم  سنوـت  هنوـتیز  هاگــشناد  هفــسلف  داتــسا  یوـلع ،
: یراذــــــــگ کارتشااداـــــــناک  رتـــــــسم  کـــــــم  هاگــــــــشناد  داتــــــــسا  مـــــــیکت ، تقاـــــــیل  رتـــــــک  یرواـــــــنف  تاــــــــقیقحت و 
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و ۱۷ یاــهزور ۱۶  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  تـمه  هـب  نـیعبرا  یللملا  نـیب شیاـمه  نیمراـهچنییاپ  کـلم همطاــف 
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هامرهم 

ییالاب لابقتسا  اب  دوجو  نیا  اب  دوب ، توافتم  رگید  یاه  لاس اب  لاسما  نیعبرا  شیامه  انورک  یرامیب  طیارـش  لیلد  هب 
.دش هجاوم  ناققحم  یوس  زا 

.دش هتفریذپ  هلاقم  هیلوا ۱۱۱  یسررب  رد  هک  تفایرد ، هلاقم  هدیکچ  لوا ۱۴۳  ی  هلحرم رد 
باختنا اداناک  ایناپـسا و  هیـسور ، رـصم ، ناتـسکبزا ، نانبل ، هیکرت ، ناریا ، یاهروشک  زا  هلاقم  اهنآ ۱۰  نیب  زا  تیاـهن  رد 

.دندش
هاگشناد یـشهوژپ  تنواعم  شیامه و  سییر  یدابآزوریف ، یناقهد  لالج  دیـس  شیامه ، یادـتبا  رد  اـنطع  شرازگ  هب 

.داد هئارا  شیامه  زا  یشرازگ  ییابطابط ، همالع 
شیاـمه نیا  یرازگرب  رد  هک  ییاـه  ناـمزاس دارفا و  هـیلک  زا  رکـشت  نمـض  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواعم 

گرزب دادـیور  روحم  لوح  رتشیب  یـشیدنا  مه اـت  دـنک  مهارف  یرتسب  شیاـمه  نیا  میراودـیما  تفگ : دـنا ، هتـشاد شقن 
.تسا للملا  نیب ماظن  رد  هدننک  نییعت لماع  روهظ و  ون  یا  هدیدپ نیعبرا  هک  ارچ  دریگب ؛ لکش  نیعبرا 

هب ار  نیعبرا  ناوـت  یم مه  دوزفا : درک ، یـسررب  رظنم  ود  زا  ار  نیعبرا  ناوـت  یم هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یداـبآزوریف  یناـقهد 
.داد رارق  رظندم  یللملا  نیب یاه  هدیدپ ریاس  تبسن  رد  ار  نیعبرا  دادیور  مه  درک و  یسررب  عوضوم  هژبا و  کی  ناونع 

.میریگب رظن  رد  یللملا  نیب دادیور  کی  ناونع  هب  ار  نیعبرا  هک  تسانعم  نیا  هب  یهوژپ  نیعبرا
.تسا للملا  نیب حطس  رد  هدننک  نییعت یورین  اب  ینامتفگ  نیعبرا ،

یبهذم یبهذم یاه   یاه شیارگ شیارگ اهاه  وو   شیوگ شیوگ اهاه ، ، نابز نابز اهاه ، ، گنهرف گنهرف ماجسنا   ماجسنا هاگ   هاگ هولج هولج نیعبرا ، ، نیعبرا
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یـسررب ار  یللملا  نیب یاـه  هدـیدپ ریاـس  میناوـت  یم دـنمورین  یناـمتفگ  ناوـنع  هب  نیعبرا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نآ  رب  هوـالع 
.مینک

رارق رظندم  یللملا  نیب یاه  هدیدپ ریاس  اب  نیعبرا  دادـیور  تبـسن  هژیو  هب نیعبرا  هجو  ود  ره  شیامه  نیا  تالاقم  رد 
.تسا نیعبرا  مراهچ  شیامه  درف  هب  رصحنم  یاه  یگژیو زا  یکی  هک  هدش  هتفرگ 

نیـسح نیعبرا ، شیامه  نیمراهچ  ی  همادا ردتـسا  یناسنا  یاه  شزرا تشادـگرزب  دـیدج  ی  هویـش نیعبرا ، ییامیپهار 
زاـب نـیعبرا و  رتـهب  تخانـش  ی  هـنیمز اـه  شیاـمه نـیا  میراودـیما  تـفگ : ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ،

.دشاب دیدج  یاه  هشیدنا یارب  ییاه  هچیرد ندش 
.تسا مالسا  ناهج  رد  یراذگریثات  تبسانم  مهم و  رایسب  یا  هدیدپ نیعبرا  تفگ : یمیلس 

هب هجوت  هکلب  تسین ، کسانم  هب  هاگن  ًافرـص  نیعبرا  هب  ام  هاگن  یلو  تسا  دنمـشزرا  نیعبرا  هب  یکـسانم  هاگن  دـنچره 
.تسا یعامتجا  یا  هدیدپ ناونع  هب  هلوقم  نیا 

.تس اه  گنهرف نیب  لماعت  رد  دیدج  یا  هویش نیعبرا  دوزفا : همادا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سییر 
.تسا یناسنا  یاه  شزرا تشادگرزب  دیدج  ی  هویش نیعبرا ،

.درادن ییوج  تملاسم اب  یداضت  چیه  لاح  نیع  رد  هک  تسا  یزیتس  ملظ زا  هزات  یا  هنوگ نیعبرا 
دنناـم هقباـس  یب مـیظع و  ی  هدــیدپ کـی  رد  تواــفتم  یبهذــم  یاــه  شیارگ یتـح  اــه و  شیوـگ اــه ، ناــبز اــه ، گــنهرف

یاـه هنحـص هکلب  دـیآ  یمن دوـجو  هب  یعاـمتجا  لکـشم  چـیه  اـهنت  هن  دـنریگ و  یم رارق  رگیدـکی  راـنک  نـیعبرا  ییاـمیپهار 
لکــش هدــننک  تکرــش یاـه  هورگ نـیب  رد  یناـسنا  یاـه  شزرا هلداـبم  تـبحم و  ینیــشن و  مـه قـشع و  زا  یزیگنا  هرطاـخ

.دریگ یم
یاه شزرا تشادگرزب  یارب  ناسنا  نویلیم  اه  هد هک  تسا  هتشادن  هقباس  لاح  هبات تسا و  ییانثتسا  یدادیور  نیعبرا 

شزرا کی  روحم  لوح  زیچ  همه  دنوش و  هدیدرون  رد  یگنهرف  یلم و  یاهزرم  دـنوش ، عمج  مه  درگ  مایق  کی  زا  یـشان 
.ددنویپب مه  هب 

دوخ تالاقم  ناققحم  زا  یدادعت  نیعبرا  شیامه  نیمراهچ  همادا  ردتسا  یمالسا  حلـص  هاگ  هولج نیعبرا ، ییامیپهار 
.دنداد هئارا  ار 

راعـش هکنیا  هب  هراشا  اب  ینامیلـس » بتکم  یمالـسا و  تدحو  ینیـسح ، تلم   » ی هلاقم ی  هدـنهد هیارا یتارف  ربکا  یلع 
مزـال ریبـعت  ود  نیا  مهف  یارب  تفگ : تـسا ، ینامیلـس  بـتکم  داـمن  میتداهـش ،” تـلم  اـم   “ و مینیـسح ” ماـما  تـلم  اـم  “

.دوش شاکنک  نآرق  نابز  رد  نآ  موهفم  رب  دیکات  اب  تلم  ی  هژاودیلک تسا 
.تسا هدش  قالطا  نید  نییآ و  شیک و  هب  نآرق  هژیو  هب یبرع و  نابز  رد  تلم  ی  هژاو

هریاد زا  هتفر و  راک  هب  زین  یبتکم  ینید و  ییانعم  رد  نآ  یفرع  موهفم  ظفح  رب  هوالع  ینامیلـس  دیهـش  بتکم  رد  تلم 
.تسا هدش  جراخ  یموق  دودحم 

لماـش یبـتکم  ی  هرتـسگ رد  تداهـش  تلم  نیـسح و  ماـما  تـلم  داد : هـمادا  ینامیلـس  دیهـش  مـالک  هـب  هراـشا  اـب  یتارف 
داژن و تیلم ، مچرپ ، هکنآ  یب دنیآ و  یم درگ  نیـسح  ماما  مچرپ  ریز  یتیموق  تیلم و  ره  اب  هک  دوش  یم یدارفا  ی  همه

.دزاس ادج  ار  اهنآ  ینابز 
.تخادرپ دوخ  هلاقم  ی  هئارا هب  هک  دوب  ناققحم  زا  رگید  یکی  زین  نایدجسمروپ  همطاف 

فیراـعت زا  رت  عماـج رایـسب  ار  یمالـسا  ینیب  ناـهج رد  حلـص  موـهفم  یمالـسا » ملــس  هاـگ  هوـلج نـیعبرا   » هلاـقم رد  یو 
.دناد یم طبترم  مولع  اه و  ینیب ناهج ریاس  رد  کیسالک  حلص  ای  نردم و  حلص 

ناـیناهج هب  نیعبرا  ییاـمیپهار  مـسارم  درگلاـس  رد  تـسا  راوتـسا  ینید  قـیمع  تاداـقتعا  ی  هیاـپ رب  هـک  یمالـسا  حـلص 
.دوش یم هداد  ناشن 

.دراد رارق  تادوجوم  ی  همه اب  لماک  حلص  رد  یقیقح  ناملسم 
یداــبآ زوریف  یناــقهد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یمیلس  نیـــسح  ع )  ) نیـــسح ماـــما  نــیعبرا  یدـــیلک : تاـــملک     
یللملا نـیب شیاـمه  ینیـسح  تـلم  نایدجـسمروپ  همطاـف  یتارف  ربـکا  یلع  اـنطع  یمالـسا  حلــص  نـیعیبرا  ییاـمیپهار 
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۱۸۱۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۵۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.خیرات تعسو  هب  تسا  ینخس  نیمزرس ، نیا  دنلب  یاه  هشیدنا یناریا و  بان  رنه  زا  نخس  * یمیلس نیسح 
اه ناج اه و  لد رب  ار  هیام  ناج نیا  هدوب و  یهلا  رهم  ناـفرع و  یواـح  هک  هتفاـی  رولبت  ییاـهاون  ی  هطـساو هب  خـیرات  نیا 

.دنا هدوشگ الاو  یاه  ناسنا یشیدنا  فرژ رب  هار  هدناشن و 
رد یا  هراتــس نوـچمه  روـن  رپ  یاـه  بـلق هارمه  دــش و  دــهاوخن  شوماـخ  وا  تـلحر  اـب  نایرجــش  داتــسا  هناوداـج  یاوـن 

https://www.atnanews.ir/? یراذـگ : کارتشاییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  * .دیـشخرد دهاوخ  تفرعم  نامـسآ 
p=۲۹۷۳۱۵

۱۸۱۸
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگـشناد سیئر  یمیلـس ، نیـسح  رتـکد  نایرجـش  داتــسا  تـلحر  تبــسانم  هـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر  ماـیپ   
.تشاد یمارگ  ار  ناریا  زاوآ  داتسا  دای  یمایپ  رد  نایرجش  اضر  دمحم  تشذگرد  یپ  رد  یئابطابط  همالع 

هب تـسا  ینخــس  نیمزرــس  نـیا  دـنلب  یاـه  هشیدـنا  یناریا و  باـن  رنه  زا  نـخس  تـسا : حرـش  نـیا  هـب  ماـیپ  نـیا  نـتم   
.خیرات تعسو 

: دیدزاب  ١٣٠٥١ ربخ : هرامش   ٢٢:٥٥ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٧  جنپ  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیسح  رتکد   
.air يپاچ هخسن  ۸۱

هاگشناد سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  نایرجـش  داتــسا  تـلحر  تبــسانم  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  ماــیپ 
.تشاد یمارگ  ار  ناریا  زاوآ  داتسا  دای  یمایپ  رد  نایرجش  اضر  دمحم  تشذگرد  یپ  رد  یئابطابط  همالع 

هب تـسا  ینخـس  نیمزرـس  نـیا  دـنلب  یاـه  هشیدـنا  یناریا و  باـن  رنه  زا  نـخس  تسا : حرـش  نیا  هـب  ماـیپ  نـیا  نـتم    
.خیرات تعسو 

اه ناج  اه و  لد  رب  ار  هیام  ناج  نیا  هدوب و  یهلا  رهم  نافرع و  یواـح  هک  هتفاـی  رولبت  ییاـهاون  هطـساو  هب  خـیرات  نیا 
.دنا هدوشگ  الاو  یاه  ناسنا  یشیدنا  فرژ  رب  هار  هدناشن و 

رد یا  هراتـس  نوـچمه  روـن  رپ  یاـه  بـلق  هارمه  دـش و  دـهاوخن  شوماـخ  وا  تـلحر  اـب  نایرجـش  داتــسا  هنادواـج  یاوـن 
.دیشخرد دهاوخ  تفرعم  نامسآ 

: دیدزاب  ١٣٠٥١ ربخ : هرامش   ٢٢:٥٥ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٧  جنپ  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیسح  رتکد 
.air يپاچ هخسن  ۸۱

aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHqXZa

دوش دوش یمن یمن شوماخ   شوماخ یهلا   یهلا رهم   رهم نافرع  وو   نافرع یاون   یاون

نایرجش نایرجش داتسا   داتسا تلحر   تلحر تبسانم   تبسانم هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر مایپ   مایپ
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۱۷۱۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۱۲

مولع ترازو  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دننام هقباس  یب میظع و  هدـیدپ  کی  رد  توافتم  یبهذـم  یاه  شیارگ یتح  اه و  شیوگ اه ، نابز اـه ، گـنهرف هک  یتقو   
زا یزیگنا  هرطاخ یاـه  هنحـص هکلب  دـهد ، یمن خر  یلکـشم  چـیه  اـهنت  هن دـنریگ ، یم رارق  رگیدـکی  راـنک  نیعبرا  ییاـمیپهار 

.دریگ یم لکش  هدننک  تکرش یاه  هورگ نایم  رد  یناسنا  یاه  شزرا هلدابم  تبحم و  قشع ،

روـحم لوـح  دــنناوت  یم فـلتخم  یاـه  ناــبز اــه و  شیوـگ فـلتخم و  یاــه  هشیدــنا درک : هفاــضا  صوـصخ  نـیمه  رد  وا   
مه هک  دنراذگب  یریسم  رد  ماگ  یزاسمه  نمـض  دنوش و  عمج  مه  درگ  (ع ) نیـسح ماما  مایق  زا  هدمآرب  دنلب  یاه  شزرا

هتــشاد فـلتخم  یاـه  گـنهرف نـیب  یزاـسمه  تدـحو و  دـیحوت ، زا  یتواـفتم  شیاـمن  کـی  مـه  تـسا و  ناـملاظ  فلاـخم 
.دنشاب

یلخاد نادنمشیدنا  طسوت  زور  ود  تدم  رد  ینارنخـس  هئارا ۱۶  اب  نیعبرا  یللملا  نیب  شیامه  نیمراـهچ  تسا  ینتفگ   
.داد نایاپ  دوخ  راک  هب  یجراخ  و 

تسا اه  گنهرف نیب  لماعت  دیدج  هویش  زا  یدامن  نیعبرا  هاگشناد : سیئر 
دیدـج هویــش  اـه و  گـنهرف نـیب  لـماعت  دــیدج  هویــش  زا  یداـمن  نـیعبرا  نـیعبرا : شیاـمه  هیحاـتتفا  رد  یمیلس  رتـکد 

.درادن ییوج  تملاسم اب  یداضت  رفانت و  چیه  هک  تسا  یزیتس  ملظ زا  یا  هزات هنوگ  یناسنا و  یاه  شزرا تشادگرزب 
، تمواـقم نـیعبرا ، درکیور  اـب  نـیعبرا »  » یللملا نـیب یملع  شیاـمه  نیمراــهچ  هاگــشناد ؛ یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 

.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نادنمشیدنا  زا  یعمج  ینارنخس  اب  هامرهم  ییارگمه ۱۶  تینما و 
یعاـمتجا و هدــیدپ  هـب  هراــشا  اــب  شیاــمه  نـیا  یادــتبا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد 

یکی نیعبرا  هک  تسا  تسرد  تسین ، یکـسانم  هاگن  کی  ًافرـص  نیعبرا  هب  ام  هاگن  عون  تشاد : ناـیب  نیعبرا  راذـگریثات 
نیا یرازگرب  زا  فدـه  ًافرـص  اـما  تسا ، هدوب  یرـشب  کـسانم  خـیرات  مالـسا و  خـیرات  رد  راذـگریثأت  راگدـنام و  کـسانم  زا 

یعامتجا و هدـیدپ  کی  ناونع  هب  هدـیدپ  نیا  هلوقم و  نیا  هب  هجوت  هکلب  تسین ، کسانم  یرازگرب  ای  تکرـش  شیاـمه ،
.تسا راذگریثأت  یللملا  نیب

تــشادگرزب دــیدج  هویــش  اـه و  گــنهرف نـیب  لــماعت  دــیدج  هویــش  زا  یداــمن  نـیعبرا  اــم  رظن  زا  هـک  نـیا  ناــیب  اــب  یو 
ییوج تملاسم اب  یداضت  رفانت و  چـیه  هک  تسا  یزیتس  ملظ زا  یا  هزات هنوگ  نیعبرا  دوزفا : تسا ، یناسنا  یاـه  شزرا

.درادن
دننام هقباس  یب میظع و  هدـیدپ  کی  رد  توافتم  یبهذـم  یاه  شیارگ یتح  اه و  شیوگ اه ، نابز اـه ، گـنهرف هک  یتقو 

زا یزیگنا  هرطاخ یاه  هنحـص هکلب  دهد ، یمن خر  یلکـشم  چـیه  اهنت  هن دـنریگ ، یم رارق  رگیدـکی  رانک  نیعبرا  ییامیپهار 
.دریگ یم لکش  هدننک  تکرش یاه  هورگ نایم  رد  یناسنا  یاه  شزرا هلدابم  تبحم و  قشع ،

روـحم لوـح  دــنناوت  یم فـلتخم  یاــه  ناــبز اــه و  شیوـگ فـلتخم و  یاــه  هشیدــنا درک : هفاــضا  صوـصخ  نـیمه  رد  وا 
هک دـنراذگب  یریـسم  رد  ماگ  یزاسمه  نمـض  دـنوش و  عمج  مه  درگ  (ع ) نیـسح ماما  ماـیق  زا  هدـمآرب  دـنلب  یاـه  شزرا

فلتخم یاـه  گـنهرف نـیب  یزاـسمه  تدــحو و  دــیحوت ، زا  یتواـفتم  شیاـمن  کـی  مـه  تـسا و  ناــملاظ  فلاــخم  مـه 
.دنشاب هتشاد 

درادن نانموم  نیب  یزاسمه  ینیشنمه و  اب  یداضت  ناربکتسم ، اب  تفلاخم  یزیتس و  ملظ

تسا تسا اهاه   گنهرف گنهرف نیب   نیب لماعت   لماعت دیدج   دیدج هویش   هویش زازا   یدامن   یدامن نیعبرا   نیعبرا هاگشناد : : هاگشناد سیئر   سیئر

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13050
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13050


اب یداـضت  ناربکتـسم ، اـب  تفلاـخم  یزیتـس و  ملظ دـهد  یم ناـشن  هک  تـسا  اـجنیا  تـسرد  درک : حیرـصت  یمیلس  رتکد 
اب ینیــشنمه  دـنیارف  رد  ناـیارگ  ناـسنا ناـبلط و  تلادـع ناـنموم ، ًاـقافتا  درادـن و  ناـنموم  نـیب  یزاـسمه  ینیــشنمه و 

ییامیپهار دـننام  یفیـصوت  لباقریغ  هدـیدپ  دنـشاب و  راذـگریثأت  دننیـشنب و  ملظ  اب  زیتس  هب  دـنناوت  یم هک  تسا  رگیدـکی 
، ییانثتـسا یدادـیور  نیعبرا  هک  میوـگ  یم خـیرات  هدـنراگن  خـیرات و  لـها  کـی  ناوـنع  هـب  هـک  دـندروآ  دوـجو  هـب  ار  نـیعبرا 

.تسا اه  تلم نیب  طباور  خیرات  رد  دیدج  هدیدپ  کی  توافتم و 
تــشادگرزب یارب  ناـسنا  نوـیلیم  اـه  هد هـک  هتــشادن  هقباـس  لاـح  هـب  اــت  درک : ناــیب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 

کی لوح  زیچ  همه دوش و  هدـیدرون  رد  یگنهرف  یلم و  یاهزرم  دـنوش و  عمج  مه  رود  مایق ، کـی  زا  یـشان  یاـه  شزرا
.تسا دیدج  رصع  رد  یرگشنک  دیدج  هویش  یایوگ  دیدج  هدیدپ  نیا  ددنویپب و  مه  هب شزرا  اب روحم 

زا دــیدج  عوــن  کــی  دــندرک ، یم یژولوئدــیا  رب  ینتبم  نانخـــس  ناــیاپ  زا  تبحـــص  اــه  یلیخ هــک  یطیارـــش  رد  دوزفا : وا 
دـنوش و یم عمج  مه  درگ  هدـنام ، یقاب  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  هک  ییاـه  شزرا یاـنبم  رب  یرگـشنک  یژولوئدـیا و 

.تسا هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  دیاش  هک  دننک  یم زاب  یا  هدیدپ هب  ار  ناهج  مشچ 
تواـفتم داـعبا  میناوـتب  دوـش ، یم حرطم  سنارفنک  نـیا  رد  رــضاح  نـیققحم  یوـس  زا  هـک  یثحاـبم  لـالخ  رد  مراودــیما 
یطیارـش میـسانشب و  رتهب  ار  دـیدج  هدـیدپ  نیا  رد  توافتم  یاـه  شزرا نینچمه  یتخانـش و  تفرعم یتخانـش ، هعماـج

.دنوش انشآ  رتشیب  اه  هشیدنا نیا  اب  زین  نایناهج  هک  مینک  مهارف 
یلخاد نادنمشیدنا  طسوت  زور  ود  تدم  رد  ینارنخـس  هئارا ۱۶  اب  نیعبرا  یللملا  نیب  شیامه  نیمراـهچ  تسا  ینتفگ 

.داد نایاپ  دوخ  راک  هب  یجراخ  و 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqWZa يپاـچ هخــسن  ۴۲ دـــیدزاب :  ١٣٠٥٠ ربــخ : هرامــش   ١٧:٤٣ رهم ١٣٩٩ -  هبنــش ١٧  جـنپ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مولع ترازو  دش -  رازگرب  نیعبرا »  » یللملا نیب یملع  شیامه  نیمراهچ   

۱۷۱۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۰۴



هزوح یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

، ٔییابطابط همالع  هاگشناد  کیپملا ، هدکهد  عطاقت  برغ ، تمه  دیهـش  هارگرزب  نارهت ، هناخریبد : سردآ  هب  ای  com  و 
.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ :  دک   ، یربهر داهن  رتفد 

.nahad 

.دنریگب سامت  یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۹۳ و ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸  هرامش اب  ای  هعجارم و   ir 

رد یربـهر  مـظعم  ماــقم  یگدــنیامن  داــهن  تـمه  هـب  سراــف ، یرازگربـخ  یهاگــشناد  یاــه  لکــشت راــگنربخ  شرازگ  هـب 

نایهاگشناد نایهاگشناد هژیو   هژیو یقشاع » » یقشاع دومع   دومع  » » ینیئآ ینیئآ رعش   رعش یلم   یلم هراونشج   هراونشج یرازگرب   یرازگرب

رد یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هاگشناد و  نیا  یگنهرف  تنواعم  یراکمه  اب  همالع و  هاگشناد  رد  یربهر  داهن  تمه  هب 
.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  هناتسآ  رد  یقشاع » دومع   » ینٔییآ رعش  یلم  هراونشج  روشک ، یاه  هاگشناد

 

https://www.farsnews.ir/news/13990717000274/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%93%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13990717000274/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%93%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86


رد یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدــنیامن  داـهن  هاگــشناد و  نـیا  یگنهرف  تنواـعم  یراـکمه  اـب  ٔییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد 
.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  هناتسآ  رد  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج  روشک ، یاه  هاگشناد

دـیپس و وـن و  رعـش  کیـسالک ، رعـش  یاـه  شخب رد  یهاگـشناد  ناـنکراک  نایوجــشناد و  ناداتــسا ، هژیو  هراونــشج  نـیا 
اوـنین راتــسرپ  رادرــس ، یب نـیعبرا  راـظتنا ، نـیعبرا و  نوـچمه  تاــعوضوم  اــب  و  اــه » لد رادرــس   » هژیو شخب  نـینچمه 

.دش دهاوخ  رازگرب  هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم  اعدا ، یب ناشوپدیفس 
.دش دهاوخ  ءادها  یسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدیزگرب  تارفن  نینچمه  موس و  ات  لوا  هدیزگرب  تارفن  هب 

قیرط زا  ار  دوخ  راثآ  همان  نٔییآ اب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  ات ۲۵  راثآ  لاـسرا  تلهم    
.amoodasheghi یکینورتکلا :  تسپ  سردآ  هب  یزاجم  یاضف 

.gmail
، ٔییابطابط همالع  هاگشناد  کیپملا ، هدکهد  عطاقت  برغ ، تمه  دیهـش  هارگرزب  نارهت ، هناخریبد : سردآ  هب  ای  com و 

.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ :  دک   ، یربهر داهن  رتفد 
.www تیاس هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم  نایهاگشناد 

.allameh
.nahad

.دنریگب سامت  یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۹۳ و ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸  هرامش اب  ای  هعجارم و   ir
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هزوح یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج   

۱۷۱۷
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۰۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هامرهم  ۱۷ هبنـشجنپ ، حلـص ، ییارگمه و  درکیور  اب  نیعبرا »  » یللملا نیب یملع  شیاـمه  نیمراـهچ  اـنکیا ؛ شرازگ  هب   
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نادنمشیدنا  زا  یعمج  ینارنخس  اب 

.تسا حرطم  تسایس  باق  رد  نیعبرا  اجنیا ، رد  اما  دش ، حرطم  یبلاطم  یسایس  تینالقع  شیازفا  باب  رد  اجنیا  ات   

هب ًافرص  تسا و  رادتقا  یاراد  هک  یسایس  تردق  تسا ؛ عورشم  یسایس  تردق  زا  مهم  یعون  فرعم  یـسایس  هیامرـس   
هک یـسایس  هیامرـس  دروآ و  یم تسد  هب  ار  یـسایس  تردـق  نیا  هکلب ، دـنک ، یمن رکف  دوـخ  یماـظتنا  یماـظن و  یاـه  هبنج

یانبم رب  دـنک ، یم داجیا  اـم  یارب  لاـس  لوط ۱۴۰۰  رد  (ع ) نیـسح ماـما  هک  یتیعورـشم  دـنک و  یم داـجیا  اـم  یارب  نیعبرا 
.مینیب یم اروشاع  نیعبرا و  یاضف  لوط  رد  هک  تسا  یلمع  دامتعا  کی  تسا و  فافش  لالز و  داقتعا  کی 

تسا تسا نیعبرا   نیعبرا تقیقح   تقیقح یجورخ   یجورخ یسایس   یسایس ییازفا   ییازفا مهمه تینالقع  وو   تینالقع یاقترا   یاقترا

نارازگراــک دــناوت  یم هـک  تـسا  نـیعبرا  تـقیقح  یجورخ  یــسایس ، ییازفا  مـه درک : ناــیب  نارهت  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وــضع 
ام یارب  دـنناوت  یم اروشاع  نیعبرا و  اذـل  دوش ، هعماـج  رد  یـسایس  تینـالقع  یاـقترا  ثعاـب  دـناوت  یم دـنک و  تیادـه  ار  یـسایس 

نیا زا  هدافتسا  اب  نیعبرا  یایرد  من  نیا  دنک و  داجیا  ام  شیارگ  هشیدنا و  راتفر ، رییغت  رد  یدج  تسبراک  دننک و  داجیا  یتصرف 
.دهد یم تهج  ام  هب  تینالقع 

 

https://iqna.ir/fa/news/3928153/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3928153/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اب هامرهم   ۱۷ هبنشجنپ ، حلص ، ییارگمه و  درکیور  اب  نیعبرا »  » یللملا نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  انکیا ؛ شرازگ  هب 
.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نادنمشیدنا  زا  یعمج  ینارنخس 

نـیعبرا و ؛ دـیناوخ یم ار  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  ربـهر ، یلعـسابع  یاـه  تبحـص نـتم  هـمادا  رد 
دُعب زا  نیعبرا  اروشاع و  یـسررب  تسا ، ام  کالم  هک  یزیچ  درک و  یـسررب  دوش  یم یقیقح  یرابتعا و  دـُعب  زا  ار  اروشاـع 
همه یراتفر  یـشیارگ و  یا ، هشیدـنا یاضف  رد  لثمتم  دـیاب  اروشاـع  تقیقح  هک  تسا  نیا  زین  شلیلد  تسا و  یقیقح 

.دوش نایعیش  ناناملسم و  همه  هدازآ و  یاه  ناسنا
.درادن یدیاوف  هک  دوش  یم حرطم  تاعوضوم  دروم  رد  یرهاظ  رابتعا  کی  تروصنیا  ریغ  رد 

.دشاب رثوم  یسایس و ...  راتخاس  رد  یدج  هزاس  کی  ناونع  هب  دناوت  یم هک  تسا  اروشاع  نیعبرا و  تقیقح 
نارازگراک دناوت  یم هک  تسا  نیعبرا  تقیقح  یجورخ  یسایس ، ییازفا  مه اذلنیعبرا  مهم  یجورخ  یـسایس  ییازفا  مه

دنناوت یم اروشاع  نیعبرا و  اذـل  دوش ، هعماج  رد  یـسایس  تینـالقع  یاـقترا  ثعاـب  دـناوت  یم دـنک و  تیادـه  ار  یـسایس 
نیعبرا یایرد  من  نیا  دـنک و  داجیا  ام  شیارگ  هشیدـنا و  راتفر ، رییغت  رد  یدـج  تسبراک  دـننک و  داجیا  یتصرف  ام  یارب 

.دهد یم تهج  ام  هب  تینالقع  نیا  زا  هدافتسا  اب 
.یندینش هن  تسا ، یندیشچ  ثحابم  کی  ثحابم  نیا 

یاـه هویـش دـیاب  دنونـشب و  هن  دنـشچب ، ار  اـه  هزاـس نـیا  هناـصلخم  داـهج ، هـلحرم  رد  لـمع و  هـلحرم  رد  دـیاب  اـه  ناـسنا
اه شیاــمه نـیا  مــیهد و  زورب  یناــسنا ، ِناــهج  یــسایس  راــتخاس  هعماــج و  رد  ار  نــیعبرا  یاــه  هزاــس نــیا  ندیــشچ 

.دنروآ ناغمرا  هب  ار  نیعبرا  یاه  یندیشچ دنناوت  یم
تسا و یراـبتعا  بتارم  هلـسلس  زین  نارازگراـک  نیا  هک  دـشاب  رثا  اـشنم  یـسایس و ...  نارازگراـک  یارب  دـناوت  یم نیعبرا 

راتخاس رب  دـناوت  یم نیعبرا  هدروآ و  یور  اه  هزومآ نیا  هب  اهراعـش  زا  یـسأت  اب  دراد ، هک  یتیناسنا  لیلد  هب  یناـسنا  ره 
.دراذگب ریثات  هعماج  یعامتجا  یسایس و 

نیا تـسا و  رادرک  راــتفر و  رییغت  یارب  مـهم  یوــگلا  کــی  دوــش و  یم حرطم  یراــجنه  فرــصم  کــی  ناوــنع  هـب  نــیعبرا 
.دروآ ناغمرا  هب  اه  ناسنا یارب  دناوت  یم ار  اه  شزرا

ار نیملـسم  هعماج  ملظ ، رابغ  درگ و  ملظ و  رد  هک  دوب  نیا  دـش ، یلجتم  اروشاـع  یاـضف  رد  هک  نیعبرا  نکر  نیرت  مهم
یاضف رد  ناوتب  درک و  المرب  ار  یدـیزی  ملظ  ناوت  یم روطچ  هکنیا  نآ  دـش و  یم حرطم  یمهم  ثحب  کی  دوب و  هتفرگارف 

.تشادرب مدق  هعماج  دولآ  ملظ
ار رـش  ریخ و  تبـسن  میناوتب  ات  میـسرب  ییالاب  یعامتجا  یگنهرف و  قیمعت  کی  هب  هک  دهد  یم ار  دیون  نیا  نیعبرا  اذـل  

.میهد ررق  هجوت  دروم 
تلذ زا  ادـتبا  ار  شدوـخ  ناـسنا  هک  دـنک  یم کـمک  نـیعبرا  هـکنیا ، رگید  هتکندـهد  یم تاـجن  تـلذ  زا  ار  ناـسنا  نـیعبرا 

.دهد ناشن  شنکاو  دناوتب  ینوریب  دادبتسا  ملظ و  هب  تبسن  مه  دعب  دهد و  تاجن 
.مهد یم رارق  هجوت  دروم  ار  یسایس  تینالقع  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 

یخیران هاگن  درگارف  و  (ع ) نیسح ماما  نیعبرا  رد  هکلب  تسین ، روش  هسامح و  رب  ینتبم  اهنت  (ع ) نیسح ماما  هسامح 
.مینیب یم رت  یدج رایسب  ار  روعش  مایق ، نیا  هب 

لهج زا  یفرط ، زا  دـهد و  یم تبـسن  مه  هب ار  اـیند  نید و  تـسا و  روـحم  یلاـعت تینـالقع  رب  ینتبم  هـک  یتینـالقع  کـی 
.دنک یم رود  سدقم 

.دراد دوجو  روحم  یدام تینالقع  تینالقع ، نیا  لباقم  رد 
یدـیحوت رهپـس  کـی  بلاـق  رد  هبـساحم  نـیا  اـما  تـسا ، یقطنم  ناـیز  دوـس و  هبـساحم  (ع ) نیـسح ماـما  تینـالقع  رد 

.تسا
تماما و تقیقح  تماـما ، زا  ار  شدوخ  تینـالقع  نیا  هک  تسا  تماـما  تیادـه و  یاـه  هیاـم نب مهم ، هتکن  نینچمه ،

.دنیب یمن ادج  تاجن  هنیفس 
یبایزرا کی  یارب  ار  اضف  لاح ، نیع رد  تسا و  مهم  رایـسب  تاعوضوم ، اه و  تیولوا نیعبرا ، روحم  یلاـعت تینـالقع  رد 

 



.دنک یم داجیا  هنافصنم 
.تسا هتفرگ  تروص  یدج  تروص  هب  (ع ) نیسح ماما  نارای  یوس  زا  هناملاع  یبایزرا  نیا  اروشاع ، زا  لبق  بش 

تینـالقع درگارف  رد  مهم  هتکن  میراد و  ار  ناـکم  ناـمز و  تایـضتقم  هب  هجوـت  طـیرفت و  طارفا و  زا  یرود  ثحب ، نـیا  رد 
.تسا یبای  لح هار نیعبرا ، یاه  هزومآ رب  ینتبم  ِیسایس 

یاـه لـح هار دروـخ و  یمن تـسب  نـب هـب  اروشاـع ، اــت  نـیعبرا  درگارف  رد  ناــسنا  تـقو  چــیه  هـک  دــهد  یم ناــشن  نـیعبرا 
رد هچ ، تسا ، تیناسنا  دوصقم  هب  ندیـسر  یدنم و  تزع تزع ، مهم ، لح  هار هک  دوش  یم داجیا  ناسنا  یارب  یددـعتم 

.درادن دوجو  مه  یرابجا  لاح  نیع
ار یقیقح  هار  اه  ناسنا هک  دـنک  یم شوماـخ  ار  اـه  غارچ دـهد و  یم ار  راـیتخا  نیا  (ع ) نیـسح ماـما  اروشاـع ، درگارف  رد 

.دننک باختنا 
رد یفنم  دــیلقت  هنافــساتم  هـک  دــهد  یم ناـشن  ار  دوـخ  نـیعبرا  یــسایس  تینـالقع  رد  زین  یرگن  هبناــج هـمه یفرط ، زا 

تاعوضوم رد  تینالقعریغ  شیازفا  هب  دـناوت  یم عوضوم  نیا  دـهد و  ناشن  دـناوت  یم ار  شدوخ  تارـضم  ینید  عماوج 
.دنزب نماد  یعامتجا 

.تسا یسایس  هیامرس  ثحب  تسا ، یمهم  ثحب  هک  یرگید  عوضوم 
.تسا حرطم  تسایس  باق  رد  نیعبرا  اجنیا ، رد  اما  دش ، حرطم  یبلاطم  یسایس  تینالقع  شیازفا  باب  رد  اجنیا  ات 

نیدامن یناسنا ، یعامتجا ، یلام ، یگنهرف ، زا  معا  هک  میراد  هیامرـس  عون  نیدنچ  مینز ، یم فرح  هیامرـس  زا  ام  یتقو 
.تسا یسایس  هیامرس  تیاهن  رد  و 

هب ًافرص  تسا و  رادتقا  یاراد  هک  یسایس  تردق  تسا ؛ عورشم  یـسایس  تردق  زا  مهم  یعون  فرعم  یـسایس  هیامرس 
هک یـسایس  هیامرـس  دروآ و  یم تسد  هب  ار  یـسایس  تردق  نیا  هکلب ، دـنک ، یمن رکف  دوخ  یماظتنا  یماظن و  یاه  هبنج

یانبم رب  دـنک ، یم داجیا  ام  یارب  لاس  لوط ۱۴۰۰  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  یتیعورـشم  دـنک و  یم داجیا  ام  یارب  نیعبرا 
.مینیب یم اروشاع  نیعبرا و  یاضف  لوط  رد  هک  تسا  یلمع  دامتعا  کی  تسا و  فافش  لالز و  داقتعا  کی 

یا هعماـج رد  یـسایس  هیامرــس  میهاوـخ  یم رگا  تـسا  قدـص  هیجوـت و  رواـب ، هـیلوا  نـکر  هـس  رب  ینتبم  تخانــش ، نـیا 
تـسا مزال  یفرط  زا  دوش و  هنیداهن  رواب  دـیاب  نآ ، راتخاس  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رازگراک  رد  رواـب  دـیاب  دـبای ، شیازفا 

.تسا مهم  رایسب  ندرک ، لمع  هناقداص  همادا ، رد  دنروایب و  ار  فلتخم  دهاوش  هک 
.دهد تسد  هب  ار  یسایس  هیامرس  دشاب و  مهم  دناوت  یم یتخانش ، یلمع و  تقادص 

یلجت یکی  دوـش ؛ یم هصـالخ  هتکن  هس  رد  نیعبرا ، ِتقیقح  رد  یـسایس ، تینـالقع  نیا  ییازفا  مـه هـکنیا ، مـهم  هـتکن 
فذـح تریـصب و  قـیمعت  مـه  موـس  یـسایس و  داـمتعا  تـین و  نـسح  یاـقترا  مود  دراد ، تـیمها  هـک  تـسا  مرن  تردـق 

.تسا قیمحت 
.تسا هجوت  دروم  یا  هناسر یاضف  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یشزرا ، یسایس و  قیمحت  فذح  نیا 

مهم هتکن  دـنک و  کمک  تیناسنا  رما  یاـیحا  هب  دـناوت  یم میریگب ، سرد  یتاـیلمع  تروص  هب  نیعبرا  زا  میهاوخ  یم رگا 
.دهد تاجن  ءوس  راتفر  زا  ار  ام  دناوت  یم نیعبرا  تسا و  مهم  اهنآ  لمع  راتفر و  هکلب  تسین ، مهم  نایدیزی  مسا  هکنآ ،

مایپ یاهتنا 
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دشدش رازگرب   رازگرب نیعبرا » » نیعبرا  » » یللملا یللملا نیب نیب یملع   یملع شیامه   شیامه نیمراهچ   نیمراهچ

زا یعمج  ینارنخــس  اــب  ییارگمه ، تـینما و  تمواــقم ، نـیعبرا ، درکیور  اــب  نـیعبرا ،»  » یللملا نـیب یملع  شیاـمه  نیمراــهچ 
...همالع هاگشناد  ینابزیم  هب  یزاجم و  تروص  هب  نادنمشیدنا 
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سیئر یمیلس ، نیـسح  رتکد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هب  موـلع  ترازو  یموـمع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هـب 
عون تشاد : نایب  نیعبرا  راذـگریثات  یعامتجا و  هدـیدپ  هب  هراـشا  اـب  شیاـمه  نیا  یادـتبا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

رد راذـگریثأت  راگدـنام و  کـسانم  زا  یکی  نیعبرا  هک  تسا  تسرد  تسین ، یکـسانم  هاـگن  کـی  ًافرـص  نیعبرا  هب  اـم  هاـگن 
کسانم یرازگرب  ای  تکرش  شیامه ، نیا  یرازگرب  زا  فده  ًافرص  اما  تسا ، هدوب  یرـشب  کسانم  خیرات  مالـسا و  خیرات 

.تسا راذگریثأت  یللملا  نیب یعامتجا و  هدیدپ  کی  ناونع  هب  هدیدپ  نیا  هلوقم و  نیا  هب  هجوت  هکلب  تسین ،
یاه شزرا تشادگرزب  دیدج  هویـش  اه و  گنهرف نیب  لماعت  دیدج  هویـش  زا  یدامن  نیعبرا  ام  رظن  زا  هکنیا  نایب  اب  یو 

.درادن ییوج  تملاسم اب  یداضت  رفانت و  چیه  هک  تسا  یزیتس  ملظ زا  یا  هزات هنوگ  نیعبرا  دوزفا : تسا ، یناسنا 
دننام هقباس  یب میظع و  هدـیدپ  کی  رد  توافتم  یبهذـم  یاه  شیارگ یتح  اه و  شیوگ اه ، نابز اـه ، گـنهرف هک  یتقو 

زا یزیگنا  هرطاخ یاه  هنحـص هکلب  دهد ، یمن خر  یلکـشم  چـیه  اهنت  هن دـنریگ ، یم رارق  رگیدـکی  رانک  نیعبرا  ییامیپهار 
.دریگ یم لکش  هدننک  تکرش یاه  هورگ نایم  رد  یناسنا  یاه  شزرا هلدابم  تبحم و  قشع ،

روـحم لوـح  دــنناوت  یم فـلتخم  یاــه  ناــبز اــه و  شیوـگ فـلتخم و  یاــه  هشیدــنا درک : هفاــضا  صوـصخ  نـیمه  رد  وا 
هک دـنراذگب  یریـسم  رد  ماگ  یزاسمه  نمـض  دـنوش و  عمج  مه  درگ  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  هدـمآرب  دـنلب  یاه  شزرا

فلتخم یاـه  گـنهرف نـیب  یزاـسمه  تدــحو و  دــیحوت ، زا  یتواـفتم  شیاـمن  کـی  مـه  تـسا و  ناــملاظ  فلاــخم  مـه 
.دنشاب هتشاد 

اب یداـضت  ناربکتـسم ، اـب  تفلاـخم  یزیتـس و  ملظ دـهد  یم ناـشن  هک  تـسا  اـجنیا  تـسرد  درک : حیرـصت  یمیلس  رتکد 
اب ینیــشنمه  دـنیارف  رد  ناـیارگ  ناـسنا ناـبلط و  تلادـع ناـنموم ، ًاـقافتا  درادـن و  ناـنموم  نـیب  یزاـسمه  ینیــشنمه و 

ییامیپهار دـننام  یفیـصوت  لباقریغ  هدـیدپ  دنـشاب و  راذـگریثأت  دننیـشنب و  ملظ  اب  زیتس  هب  دـنناوت  یم هک  تسا  رگیدـکی 
، ییانثتـسا یدادـیور  نیعبرا  هک  میوـگ  یم خـیرات  هدـنراگن  خـیرات و  لـها  کـی  ناوـنع  هـب  هـک  دـندروآ  دوـجو  هـب  ار  نـیعبرا 

.تسا اه  تلم نیب  طباور  خیرات  رد  دیدج  هدیدپ  کی  توافتم و 
تــشادگرزب یارب  ناـسنا  نوـیلیم  اـه  هد هـک  هتــشادن  هقباـس  لاـح  هـب  اــت  درک : ناــیب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 

کی لوح  زیچ  همه دوش و  هدـیدرون  رد  یگنهرف  یلم و  یاهزرم  دـنوش و  عمج  مه  رود  مایق ، کـی  زا  یـشان  یاـه  شزرا
.تسا دیدج  رصع  رد  یرگشنک  دیدج  هویش  یایوگ  دیدج  هدیدپ  نیا  ددنویپب و  مه  هب شزرا  اب روحم 

زا دــیدج  عوــن  کــی  دــندرک ، یم یژولوئدــیا  رب  ینتبم  نانخــس  ناــیاپ  زا  تبحــص  اــه  یلیخ هـک  یطیارــش  رد  دوزفا : یو 
دـنوش و یم عمج  مه  درگ  هدـنام ، یقاب  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  هک  ییاـه  شزرا یاـنبم  رب  یرگـشنک  یژولوئدـیا و 

.تسا هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  دیاش  هک  دننک  یم زاب  یا  هدیدپ هب  ار  ناهج  مشچ 
تواـفتم داـعبا  میناوـتب  دوـش ، یم حرطم  سنارفنک  نـیا  رد  رــضاح  نـیققحم  یوـس  زا  هـک  یثحاـبم  لـالخ  رد  مراودــیما 
یطیارـش میـسانشب و  رتهب  ار  دـیدج  هدـیدپ  نیا  رد  توافتم  یاـه  شزرا نینچمه  یتخانـش و  تفرعم یتخانـش ، هعماـج

.دنوش انشآ  رتشیب  اه  هشیدنا نیا  اب  زین  نایناهج  هک  مینک  مهارف 
یلخاد نادنمشیدنا  طسوت  زور  ود  تدم  رد  ینارنخـس  هئارا ۱۶  اب  نیعبرا  یللملا  نیب  شیامه  نیمراـهچ  تسا  ینتفگ 

.داد نایاپ  دوخ  راک  هب  یجراخ  و 
.ل

م ۵۴
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یبدا  _ یرنه یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یبدا   یبدا __ یرنه یرنه یاه   یاه نوناک   نوناک ردرد   تیوضع   تیوضع ناوخارف   ناوخارف

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13045
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13045


اه نوناک  نیا  رد  تیلاعف  تیوضع و  یارب  دنمقالع  نایوجشناد  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یبدا  یرنه -  یاه  نوناک 
.دندرک یراکمه  تیوضع و  هب  توعد 

: تسا حرش  نیا  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یبدا  _ یرنه یاه  نوناک 

یتسد عیانص  �
یمسجت یاهرنه  �

یقیسوم �
مدنگ  �

بدا رعش و  �
روتاکیراک زنط و  �

رتائت �
سکع ملیف و   ��

@kanoonha_atu مارگلت هسانـش  هب  رتـشیب  تاـعالطا  بسک  تیوضع و  روـظنم  هب  دـنناوت  یم  دـنمقالع  نایوجـشناد 
.دنهد مایپ 

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqRZa يپاــچ هخــسن  ۹ دــــیدزاب :  ١٣٠٤٥ ربـــخ : هرامـــش   ١٨:٥٢ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشراهچ ١٦ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  یبدا  _ یرنه یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  هشیدنا  گنهرف و  یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف   

۱۶۱۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۲۶

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یعامتجا  یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف 
یاـه نوناک.دـنیامن  یم  یراـکمه  هب  توـعد  دـنمقالع  نایوجـشناد  زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یاـه  نوناـک 

یسانشناریا  ◀️ رمحا لاله   ◀️ یعامتجا یاه  بیـسآ   ◀️ تسیز طیحم  ◀️ زا : دنترابع  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا 
ذنمقالع نایوجشناد  یعاـمتجا  هعـسوت  تـهج  رد  شزرو   ◀️ لـلملا نـیب  نایوجـشناد   ◀️ هـیریخ یگنهرف   ◀️ یرگـشدرگ و 

.دیهد مایپ   @ kanoonha_atu مارگلت هسانش  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تیوضع و  تهج 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqSZa يپاچ هخسن  ۷ دیدزاب :  ١٣٠٤٦ ربخ : هرامش   ١٩:٠٧ رهم ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ١٦ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یاه  نوناک  رد  تیوضع  ناوخارف   

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه نوناک   نوناک ردرد   تیوضع   تیوضع ناوخارف   ناوخارف

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13046
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13046
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

هاگشناد هتـشذگ  لاس  راهچ  زا  دوزفا : راگنربخ  اب  یـصاصتخا  هبحاصم  رد  یمیلس  نیسح  یاقآامیـس  ادص و  یرازگربخ 
هدـیدپ یـسررب  عوـضوم  اـب  یملع  شیاـمه  قارع  فـلتخم  یاـه  هاگـشناد نیعبرا و  داتـس  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط  همالع 
توافتم هدـیدپ  ناونع  هب  نیعبرا  هب  فلتخم  یاه  شیامه رد  هتـشذگ  لاـس  راـهچ  زا  تفگ : یو.درک  یـسررب  ار  نیعبرا 

هک دوب  راذگریثأت  نیون  هدیدپ  کی  نیعبرا  ییامیپهار  یرازگرب  عون  نینچمه  دش و  یم هاگن  یا  هشیدـنا یـشزرا و  رظن  زا 
ییابطابط همالع  هاگشناد  سیئر.تفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  یللملا  نیب  هـصرع  رد  یرگـشنک  یتخانـش و  هعماـج  دـُعب  زا 

نید نـییآ و  نـتفرگ  رظن  رد  نودـب  مـه  راـنک  رد  دــندرون و  یمرد  ار  اـه  زرم اـه  ناـسنا هـک  تـسا  لاـس  اـه  هد درک : دــیکات 
همالع هاگشناد  لاسما  دننک و  یم ادـیپ  روضح  نیعبرا  ییامیپهار  رد  یناهج  ملظ  زا  دوخ  تفلاخم  زاربا  یارب  صخـشم 
یزاجم تروص  هب  انورک  سوریو  عویـش  تلع  هب  ار  شیاـمه  نیا  یهاگـشناد  فلتخم  ناداتـسا  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط 

داـعبا یــسررب  هـب  یناریا  ناــققحم  راــنک  رد  قارع  ناتــسکاپ و  دــنه ، زا  ینادنمــشیدنا  تـفگ : یمیلس  یاــقآ.درک  رازگرب 
.دوش یم رازگرب  رهم  زور ۱۶ و ۱۷  ود  رد  شیامه  نیا  دنتخادرپ و  نیعبرا  فلتخم 

۱۶۱۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۵۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

همالع هاگشناد  داتسا  یداصتقا و  مولع  صصختم  یلـسوت  لیعامـسادمحم  مالـسالا  تجح  اسر ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
داـصتقا هنیمز  رد  شهوژپ  قیقحت و  لاـس  همه  نیا  زا  دـعب  تشون : هنزور  یوزوح  لاـناک  رد  یتشادداـی  یط  ییاـبطابط 

.درادن تیعوضوم  ًاساسا  دننک  یم حرطم  یمالسا  داصتقا  نافلاخم  زا  یخرب  هک  ار  یثحب  نیا  یمالسا ،
هـس هب  ًالامجا  اما  دـنربب  یپ  یمالـسا  داصتقا  ثحابم  همه  هب  دـنناوت  یم وجو  تسج کـی  اـب  یمالـسا  داـصتقا  ناـفلاخم 

.تسا یمالسا  داصتقا  ملع  یمالسا و  داصتقا  ماظن  یمالسا ، داصتقا  بتکم  لماش  هک  منک  یم هراشا  روحم 
داـصتقا دراوـم ، نیا  عوـمجم  هک  ارچ  دـشاب ، نآ  رد  هدـش  داـی  دروـم  هس  دـیاب  مـینک  یم حرطم  ار  یمالـسا  داـصتقا  یتـقو 

.دنهد یم لکش  ار  یمالسا 
حطـس رد  دنریگب و  لکـش  دـیاب  هک  ییاهداهن  تاررقم و  نیناوق و  ماظن ، حطـس  رد  تایرظن  یمالـسا ، داصتقا  بتکم  رد 

رارق لـیلحت  دروـم  دوـخ  صاـخ  رازبا  اـب  فرـصم ، عـیزوت و  دـیلوت ، شخب  رد  ار  هتــسویپ  عوـقو  هـب  ار  هـچنآ  هـمه  زین  مـلع 
.دنهد یم

.تسا یجنسداصتقا  تایضایر و  ام  هرود  رد  رازبا  نیا 
مـسیناموا ینیب  ناهج ساسا  رب  مسیلاربیل  ای  کیـسالک  داصتقا  ینیب ، ناهج یـساسا و  تایرظن  ینعی  بتکم  حطـس  رد 

نیعبرا نیعبرا یللملا   یللملا نیب   نیب یملع   یملع شیامه   شیامه نیمراهچ   نیمراهچ یرازگرب   یرازگرب

هب انورک  سوریو  عویش  لیلد  هب  لاسما  نیعبرا  یللملا  نیب  یملع  شیامه  نیمراهچ  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 
.درک زاغآ  ار  دوخ  راک  یجراخ  یناریا و  نادنمشیدنا  روضح  اب  یزاجم  تروص 

دراد دراد رایتخا   رایتخا ردرد   ارار   مزال   مزال یاهداهن   یاهداهن اهاه  وو   بوچراچ بوچراچ همه   همه یمالسا   یمالسا داصتقا   داصتقا

لاؤس نیا  یمالـسا  بالقنا  زا  لاس  لهچ  زا  دـعب  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  هیاـم  رایـسب  تفگ : یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داتـسا 
؟ ریخ ای  میراد  یمالسا  داصتقا  ایآ  هک  دوش  یم هدیسرپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۹طباور 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2852652/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2852652/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://rasanews.ir/fa/news/665400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/665400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


.تسا هدرک  حرطم  تیکلام و …  هنیمز  رد  ار  یصوصخم  تارظن  یدرف ، یدازآ  و 
رد نآ  تاـیرظن  هتـشاد و  فرـِص  یداـم  ینیب  ناـهج هدوب و  یربارب  تلادـع و  لاـبند  هب  دوـخ  تارظن  اـب  مه  مسیلایـسوس 

.تسا توافتم  مسیلاربیل  تایرظن  اب  یداصتقا  یدازآ  تیکلام و  هنیمز 
، اــه ینیب ناــهج نــیا  ساــسارب  هدرک و  حرطم  اــه  هــنیمز هــمه  رد  ار  یـــساسا  یتارظن  یهلا  ینیب  ناــهج اــب  زین  مالـــسا 

.دنا هتفرگ لکش  مالسا  یداصتقا  ماظن  مسیلایسوس و  مسیلاربیل ، یداصتقا  یاه  ماظن
راک و بسک و  لابند  ناسنا  ات  هتخانش  تیمسر  هب  ناسنا  یارب  ار  یصخش  عفن  شدوخ ، ینیب  ناهج اب  مه  مالسا  هتبلا 

.دشاب دیلوت …  هداوناخ و  لیکشت  یگدنز و 
میــس و رز و  زا  ناوارف  لاوــما  نارـــسپ و  ناــنز و  زا  نوگاــنوگ  ىاــه  ینتـــساوخ ىتــسود  : » تــسا هدــمآ  مــیرک  نآرق  رد 

لاح تسایند و  ىگدـنز  عتمت  هیام  هلمج  نیا  نکیل  هدـش  هتـسارآ  مدرم  ىارب  اهرازتشک  اـه و  ماد رادـناشن و  ىاـه  بسا
.دناد یم داصتقا  ساسا  یگدنز و  ماوق  ار  لام  دنوادخ  (. ۱۴ نارمع / لآ  « ) .تسادخ دزن  وکین  ماجرف  هکنآ 

.تسا توافتم  اه  ینیب ناهج ریاس  اب  مالسا  ینیب  ناهج اما  دنکش ، یم هعماج  رمک  دشابن ، نیا  رگا 
.دنک ادیپ  تسد  هتفای  تیبرت ناسنا  هب  هک  تسا  نیا  مالسا  فده 
.دوش عیاض  اهنآ  قح  هدافتساءوس و  نارگراک  زا  دهاوخ  یمن مالسا 

.دنک یم تیاعر  ار  نیزاوم  فرصم ، عیزوت و  دیلوت ، رد  دوش  تیبرت  مالسا  یاه  هزومآ تحت  هک  یناسنا 
.دوش یم ققحم  زین  تورث  هنالداع  عیزوت  اذل 

.دنهد یمن  ماجنا  لماک  ار  مالسا  یاه  هزومآ ناکرا ، همه  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد  دوجو  رقف  هعماج  رد  رگا 
.تفای دهاوخن  تسد  یا  هجیتن هب  دننکن  ارجا  ار  نآ  مدرم  دنک و  گنهامه  دوخ  اب  ار  مدرم  دناوتن  هک  یژولوئدیا  ره 

.دراد تیکلام و …  تلود ، تلاخد  هرابرد  مسیلاربیل  مسیلایسوس و  زا  رت  نیزو رایسب  تایرظن  مالسا 
ببـس نیمه  هب  دنا ، هتفرن  عوضوم  نیا  نوماریپ  قیقحت  لابند  الـصا  میرادـن  یمالـسا  داصتقا  دـنیوگ  یم یا  هدـع هکنیا 

.دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ  مییوگ  یم
.دنوش باختنا  رازگراک  ناونع  هب  دنا  هتفرگ رارق  یمالسا  داصتقا  یاه  هزومآ تحت  هک  یناسک دیاب 

هک ارچ  دننک ، ارجا  روشک  رد  ار  یمالـسا  داصتقا  هک  میهاوخب  درادن  یمالـسا  داصتقا  شناد  زا  یزیچ  هک  یناسک زا  دیابن 
.تشاد دهاوخن  یپ  رد  یا  هجیتن چیه 

.میا هتشامگن راک  هب  دوخ  یاج  رد  ار  سک  ره  میا و  هتفرن تسرد  ار  ریسم  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ینونک  تیعضو 
داصتقا ایآ  هک  دوش  یم هدیـسرپ  لاؤس  نیا  یمالـسا  بالقنا  زا  لاس  لهچ  زا  دـعب  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  هیاـم  رایـسب 

همه یمالـــسا  داــصتقا  هــک  ارچ  مــینک ، ارجا  یزورما  تاــیبدا  اـــب  ار  یمالـــسا  داـــصتقا  دـــیاب  ریخ ؟ اـــی  مــیراد  یمالـــسا 
.دراد رایتخا  رد  ار  مزال  یاهداهن  اه و  بوچراچ

.میراد رایتخا  رد  ار  مزال  یاه  ماظن نیناوق و  نیرت  هتفرشیپ مهلاثما  تراجت و  فرصم ، عیزوت ، دیلوت ، هنیمز  رد 
.دنک یم یریگیپ  مه  ار  یونعم  یلاعت  نیا  مالسا  اما  دنتسین  ناسنا  یونعم  یلاعت  رکف  هب  رگید  بتاکم 

یاـه بوچراـچ هـمه  هـکلب  میرادـن ، یمالــسا  داـصتقا  هـک  تـسین  ینعم  نـیا  هـب  مـیا  هدرکن لاـبند  ار  یدراوـم  نـینچ  رگا 
.دشاب یتمواقم  داصتقا  یارب  یا  هناوتشپ دناوت  یم هک  میراد  رایتخا  رد  ار  یمالسا  داصتقا 

چیه هـنیمز  نـیا  رد  تـسا و  هداد  هـئارا  ار  اــه  هرازگ اــه و  هزوـمآ نـیرت  قــیمع هـک  مـیراد  مـه  یمالــسا  داــصتقا  مـلع  اــم 
.دننک ارجا  ار  یمالسا  داصتقا  ماظن  هتفرشیپ  نیناوق  هک  میتسه  یدارفا  دنمزاین  هزورما  ام  درادن ، یدوبمک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۰طباور 
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۱۵:۲۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انقفش   

هویم رازاب  رد  تشادهب  صوصخ  رد  شرازگ  هیهت  لوغشم  هک  ینامز  ربخ  هکبش  رگـشرازگ  شیپ  زور  دنچ  هناسر - انقفش 
.دش هجاوم  ناشورف  هویم زا  یخرب  طسوت  یکیزیف  دروخرب  ضارتعا و  اب  دوب  راب  هرت و 

.دوب هارمه  ییاه  شنکاو اب  شخپ و  یعامتجا  یاه  هکبش رد  تعرس  هب یریگرد  نیا  ملیف 
عوـقو لـحم  رد  هبحاـصم  شرازگ و  هیهت  بادآ  لوـصا و  ًاـساسا  هک  تسا  نیا  دریگ  یم رارق  ثحب  لـحم  اـجنیا  رد  هـچنآ 

یریگرد هب  راک  ات  دربب  شیپ  هنوگچ  ار  دوخ  یتراظن  شقن  یعقاوم  نینچ  رد  راـگنربخ  دـشاب ؟ هنوگچ  دـیاب  فلخت  مرج و 
هراب نیارد ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاـطابترا  مولع  هدکـشناد  سیئر  یناـقرف ، یدـهمدمحم  دـشکن ؟ یکیزیف  یظفل و 

ار اه  نآ نایب  اه و  تیعقاو فشک  تراظن ، وجتـسج ، قح  راگن ، همانزور راگنربخ و  یلکروط  هب دیوگ : یم هناسر  انقفـش  هب 
.دراد

.دزادنا یم رطخ  هب  ار  یمومع  عفانم  تسا و  عوقو  لاح  رد  ییاه  یراجنهان هک  یدراوم  رد  صوصخب 
مدرم و قوـقح  زا  دـیاب  راـگنربخ  راـگن و  هماـنزور دزادرپ ، یم هنیزه  یراـجنهان  نیا  لاـبق  رد  هعماـج  هک  یناـمز  یتراـبع  هب 

.دنک لامعا  ار  اه  نآ تراظن  قح  دنک و  عافد  نادنورهش 
رد ار  هلئــسم  دوـخ ، تواـضق  زا  لـبق  دـیاب  یلو  دــنک  دورو  دراوـم  لـیبق  نـیا  هـب  اـت  دراد  هتــشاد و  قـح  راـگنربخ  نیارباـنب 

تواضق راگنربخ  تسین  مزال  دهد : یم همادا  وا.دزیگنارب  نآ  لابق  رد  ار  یمومع  تواضق  دراذـگب و  یمومع  دـید  ضرعم 
.دهد مکح  دشاب و  هتشاد  یدیدش 

رابجا ار  یعامتجا و … هلصاف  کسام ، زا  هدافتـسا  تلود  هک  یطیارـش  رد  دهد ؛ ناشن  شـشرازگ  رد  دناوت  یم لاح  نیااب
.دننک یم مدرم  یارب  ییاذغ  داوم  هیهت  هب  مادقا  یتشادهبریغ  یطیحم  رد  دارفا  نیا  تسا ، هدرک 

.دنرادن ار  راگنربخ  هب  ضرعت  قح  مه  راک  نیا  هب  لوغشم  دارفا  نآ  رب  هوالع 
عالطا هب  دـننک و  فشک  ار  قیاقح  هعماج ، یایاوز  رد  واکودـنک  اب  ات  تسا  ناراگن  همانزور یا  هفرح قوقح  وزج  نیا  نوچ 

.دنناسرب یمومع 
: دنک یم دیکأت  یناقرف.دوش  یم گنت  نافلختم  رب  هصرع  مه  دور و  یم الاب  یمومع  یهاگآ  حطـس  مه  راک  نیا  هجیتنرد 
ار دادیور  دـیاب  هکلب  دـنک ، دروخرب  زیمآ  کیرحت زیمآ و  نیهوت دـنت ، نحل  اب  دورو  ودـب  رد  دـیابن  راگنربخ  اه  شرازگ نیا  رد 
مه تاطابترا  سردم  اه ، ینغور یقتدـمحم.دنک  راذـگاو  طبر  یذ  یاه  هاگتـسد ای  یمومع  راکفا  هب  ار  تواضق  شرازگ و 

راگنربخ یعیبط  تلاح  رد  دـیوگ : یم هناـسر  انقفـش  هب  یمومع  یـصوصخ و  یاـضف  هب  هبحاـصم  ناـکم  یدـنب  میـسقت اـب 
.دریگب وگتفگ  هزاجا  هدنوش  هبحاصم زا  دیاب 

ای دوش  یم یقلت  هدـنوش  هبحاصم درف  یـصوصخ  میرح  وزج  هبحاصم  ناکم  هک  دـید  دـیاب  مه  تلاح  نیا  رد  لاح  نیااـب
.تسا یمومع  میرح 

، اـضف رگا  درک و  یمادـقا  دـیابن  هزاـجا  نودـب  تـفرگ و  هزاـجا  دـیاب  دـشاب  یـصوصخ  یرادربریوـصت  هبحاـصم و  یاـضف  رگا 
.تسین یرادربریوصت  ای  شرازگ  یارب  یعنم  دشاب  یمومع 

شرازگ و نتفرگ   یارب  دـیوگ : یم وا.درک  تیاـعر  ار  یدراوم  دـیاب  دراد و  هژوـس  عوـن  هب  یگتـسب  مه  طیارـش  نیا  رد  هتبلا 
هژوـس غارـس  هب  صاـخ  فـلخت  نآ  اـب  هزراـبم  هطوـبرم  نارومأـم  اـب  راـگنربخ  هک  تسا  رتـهب  فـلخت  کـی  زا  یرادربریوـصت 

.دورب
.دش یم رضاح  ناکم  نیا  رد  تشادهب  لوئسم  اب  دوب  رتهب  امیسوادص  راگنربخ  یترابع  هب 

دقتعم مه  یناقرف.دیـشک  یمن یکیزیف  دروـخرب  هب  راـک  هکنیا  مه  داد و  یم خـساپ  هدـنوش  هبحاـصم مه  طیارـش  نـیا  رد 
دراوم دهاش  ام  تسا و  رتهب  دـنک ، هعجارم  شرازگ  نتفرگ  یارب  فلخت  لحم  هب  هطوبرم  لوئـسم  اب  راگنربخ  رگا  تسا :

تواضق تواضق راگنربخ   راگنربخ تسین   تسین مزال   مزال :: یناقرف یناقرف ؟؟ دشاب دشاب هنوگچ   هنوگچ فلخت   فلخت لحم   لحم ردرد   هبحاصم   هبحاصم بادآ   بادآ
دهد دهد مکح   مکح دشاب  وو   دشاب هتشاد   هتشاد یدیدش   یدیدش

 

https://fa.shafaqna.com/news/1025611/
https://fa.shafaqna.com/news/1025611/


رادــتقا نـیبرود ، راـگنربخ و  هجیتـنرد  دــنتفر و  مرج  عوـقو  لـحم  هـب  نارومأـم  اـب  امیــسوادص  راـگنربخ  هـک  میدوـب  یداـیز 
.دنا هتشاد تیعقاو  نآ  ندناشن  یسرک  هب  عوضوم و  قامعا  هب  ذوفن  یارب  یرتشیب 

.دنک گنهامه  هطوبرم  یاه  هاگتسد نارومأم و  اب  دناوت  یمن راگنربخ  هشیمه  لاح  نیااب
دریگب تروص  تقو  فالتا  نودـب  شهاگیاج ، لیلد  هب  امیـسوادص  راگنربخ  یارب  اـه  یگنهاـمه نیا  تسا  نکمم  هچرگا 

.دنشاب هتشادن  ار  ییاناوت  نینچ  تسا  نکمم  اه  هناسر ریاس  ناراگنربخ  یلو 
هدــیدان نآ  ندرک  وگزاــب  تـیاور و  هعماــج ، یاــه  یراــجنهان فــشک  رد  ار  راــگنربخ  قوــقح  ناوــت  یمن لــیلد  نـیمه  هــب 

یاــــــــــــــــــــــــــــهتنا  https://media.shafaqna.com/wp-content/uploads/۲۰۲۰/۱۰/۲۰۳۱۵۱_۹۰۹.mp۴ .تفرگ
مارگلت مارگاتسنیا |  رتییوت |  یعامتجا : یاه  هکبش  رد  انقفش  fa.shafaqna.com مایپ
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همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یناـــــــــــشن رد  نارهت  تــــــــــقو  هـــــــــــب  یلا ۱۸/۳۰  تعاــــــــــس ۱۶  زا  یراـــــــــــج  هاـــــــــــمرهم  مـــــــــسارم ۲۰  نــــــــــیا   
.دش دهاوخ  رازگرب   https://metting.atu.ac.ir/ch/international

دوش یم  رازگرب  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسشن 
یجراخ هاگشناد  دنچ  زین  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسـشن 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هامرهم   ۲۰
هدکـشهوژپ یجراخ و  یاه  نابز  تایبدا و  هدکـشناد  تمه  هب  هک  تسـشن  نیا  رد  هاگـشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 

ناریا یگنهرف  یاه  ینزیار  نینچمه  وکا و  یگنهرف  هسـسوم  یراکمه  اـب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گنهرف 
ینارنخـس هئارا  هب  فلتخم  یاه  هاگـشناد  زا  ناسانـش  ظـفاح  ددرگ ، یم  رازگرب  ناـنبل  ناتـسکبزا و  ، هیکرت یاـهروشک  رد 

.تخادرپ دنهاوخ 
یناــــــــــــشن رد  نارهت  تـــــــــــقو  هــــــــــــب  یلا ۱۸/۳۰  تعاـــــــــــس ۱۶  زا  یراــــــــــــج  هاــــــــــــمرهم  مـــــــسارم ۲۰  نـــــــیا 

.دش دهاوخ  رازگرب   https://metting.atu.ac.ir/ch/international
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqQZa يپاچ هخسن  ۶۴ دیدزاب :  ١٣٠٤٤ ربخ : هرامش   ١١:٠٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ١٦ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسشن   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسشن   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  ناسانش  ظفاح  روضح  اب  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب  تسشن   

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب ناسانش   ناسانش ظفاح   ظفاح روضح   روضح اباب   ظفاح   ظفاح تشادگرزب   تشادگرزب یللملا   یللملا نیب   نیب تسشن   تسشن

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۲طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13044
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13044
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اب طــبترم  یاــه  هزوــح رد  یجراــخ  یلخاد و  نارگــشهوژپ  ناداتـــسا و  یاــه  ینارنخـــس هــئارا  اــب  هزور  ود  شیاــمه  نــیا   
.دوش یم اپرب  لاسما  یاهروحم 

.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  شیامه  هیحاتتفا  نارنخس   

http://atu.ac.ir/ch/arbaeiin/conference یناــشن هــب  دـــنناوت  یم اــه  ینارنخـــس هدـــهاشم  یارب  نادـــنم  هقــالع   
.دننک هعجارم 

روـحم اــب  نـیعبرا  یللملا  نـیب  شیاــمه  نیمراــهچ  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  تــمه  هــب  رهم ، یرازگربــخ  شرازگ  هــب 
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  زور و  ود  تدم  هب  هامرهم  زا ۱۶  ییارگمه » تینما و  تمواقم ، نیعبرا ، »

اب طــبترم  یاــه  هزوــح رد  یجراــخ  یلخاد و  نارگــشهوژپ  ناداتـــسا و  یاــه  ینارنخـــس هــئارا  اــب  هزور  ود  شیاــمه  نــیا 
.دوش یم اپرب  لاسما  یاهروحم 

.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  شیامه  هیحاتتفا  نارنخس 
http://atu.ac.ir/ch/arbaeiin/conference یناــشن هــب  دـــنناوت  یم اــه  ینارنخـــس هدـــهاشم  یارب  نادـــنم  هقــالع 

.دننک هعجارم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نابزیم  هب  نیعبرا  یللملا  نیب  شیامه  نیمراهچ   

۱۶۱۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگشناد یـشزومآ  تنواعم  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  لاـس ۱۳۹۹  یرتـکد  هبحاـصم  ماـجنا  یارب  ناـمر  نـیرخآ  مـالعا   
مدع لکشم  اب  هک  ینابلطواد  یارب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  یـصصخت  هبحاصم  ماجنا  تلهم  درک : مالعا 

.تسا خروم ۹۹/۷/۱۶  تعاس ۱۳  ات  دنا  هدش  هجاوم  تنرتنیا  هب  لاصتا 

هب ییابطابط  همالع  هاگـشناد  نومزآ  تیاس  رد  هک  یناـبلطواد  هیلک  عـالطا  هب  تسا : " حرـش  نیا  هب  هیعـالطا  نیا  نتم   
لاصتا مدع  ای  هاگـشناد و  یاه  نفلت  هب  خـساپ  مدـع  لیلد  هب  دـنا و  هدومن  مان  تبث  لاس ۱۳۹۹  یرتکد  هبحاـصم  روظنم 

خروـم هبنـشراهچ  زور  نیرخاـتم  زا  هبحاـصم  تـلهم  نـیرخآ  دـناسر ، یم  تـسا  هدـشن  ماـجنا  اـهنآ  هبحاـصم  متـسیس ، هـب 
.دشاب یم  تعاس ۱۳  ات   ۹۹/۰۷/۱۶

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نیعبرا   نیعبرا یللملا   یللملا نیب نیب شیامه   شیامه

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ادرف  زورما و  رصع  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نیعبرا  یللملا  نیب  شیامه  نیمراهچ 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد لاس  ۱۳۹۹۱۳۹۹   لاس یرتکد   یرتکد هبحاصم   هبحاصم ماجنا   ماجنا یارب   یارب نامر   نامر نیرخآ   نیرخآ مالعا   مالعا

 

https://www.mehrnews.com/news/5042374/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5042374/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13042
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13042


.دییامرف لصاح  سامت  یاه ۰۹۳۷۵۵۶۶۳۹۳ و ۴۸۳۹۲۲۶۹  نفلت  هرامش  اب  طابترا  یرارقرب  تهج  اذل   

یئابطابط  همالع  هاگشناد  لاس ۱۳۹۹  یرتکد  هبحاصم  ماجنا  یارب  نامر  نیرخآ  مالعا 
یارب یئابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  یـصصخت  هبحاصم  ماجنا  تلهم  درک : مالعا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم 

.تسا خروم ۹۹/۷/۱۶  تعاس ۱۳  ات  دنا  هدش  هجاوم  تنرتنیا  هب  لاصتا  مدع  لکشم  اب  هک  ینابلطواد 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 

لاـس ۱۳۹۹ یرتـکد  هبحاـصم  روـظنم  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  نوـمزآ  تیاـس  رد  هک  یناـبلطواد  هـیلک  عـالطا  هـب  " 
ماجنا اهنآ  هبحاصم  متـسیس ، هب  لاصتا  مدـع  ای  هاگـشناد و  یاه  نفلت  هب  خـساپ  مدـع  لـیلد  هب  دـنا و  هدومن  ماـن  تبث 
.دشاب یم  تعاس ۱۳  ات  خروم ۹۹/۰۷/۱۶  هبنشراهچ  زور  نیرخاتم  زا  هبحاصم  تلهم  نیرخآ  دناسر ، یم  تسا  هدشن 

.دش دهاوخن  دیدمت  ناونع  چیه  هب  تلهم  نیا  تسا  یهیدب 
.دییامرف لصاح  سامت  یاه ۰۹۳۷۵۵۶۶۳۹۳ و ۴۸۳۹۲۲۶۹  نفلت  هرامش  اب  طابترا  یرارقرب  تهج  اذل 

" یئابطابط همالع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqNZa يپاچ هخسن  ۵ دیدزاب :  ١٣٠٤٢ ربخ : هرامش   ١٠:٢٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٦  هس 

aryanic طسوت لاتروپتیاس 

۱۶۱۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
باتفآ۰۹:۵۷ یلصا : عبنم   ۳۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انقفش   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

روحم و دـیلوت  شرگن  ییاناد و  درخ و  اب  ناونع  نیا  تحت  ندرک  هنیزه  تنـس  کی  نودـب  گنج  ی  هلاـس تشه  رد  سپ   
هنیزه زرا  خرن  تیبثت  مسا  هب  رـالد  دراـیلیم  نازیزع ۳۳۰  نآ  زا  دعب  ی  هرود رد  هدـنام و  تباث  زرا  یمـسر  خرن  ارگ  هعـسوت
یدازآ لالقتـسا و  یورگ  رد  لد  هک  یناسک  ی  همه.تسا هدرک  ادـیپ  شیازفا  ربارب  رازه  زرا ۴  تمیق  هرود  نیا  رد  دـندرک ،

لاـس رد  ار  داـصتقا  یناـهج  عـمجم   WEF یریذـپ تباـقر  صخاـش  شرازگ  دـنراد ، ناریا  رد  هعــسوت  یعاـمتجا و  تلادـع  و 
هلئـسم دـندرک  دوباـن  ار  زاـس  تشونرـس  کـیژتارتسا  ی  هریخذ هک  تسین  نیا  ارجاـم  ی  همه تفگ : یودـننک  هعلاـطم   ۲۰۱۹

، یربارباـن عباـنم ، صیـصخت  ءوس  فرـصم ، یوـگلا  رد  ییارگ  سکوـل  اـم  یارب  هک  دـنا  هداـتفا  ییاـه  لاـناک رد  هک  تسا  نیا 
ی هطبار طوقـس  هتـسباو و  دـیلوت  یوـگلا  جـیورت  هتـسباو ، فرـصم  یوـگلا  جـیورت  یمـشچ ، مه  مشچ و  رثا  هـب  ندز  نـماد 

.تسا هتشاد  هارمه  هب  تیکلام و … تینما  نتخیر  ورف  نالک ، داصتقا  رد  یمئاد  یتابث  یب هلدابم و 

تسا هداد  خر  هنوگچ  عبانم  صیـصخت  یریگ و  میمـصت یاهدنیارف  رد  یگدش  ریخـست  ی  هدیدپ مهد  ناشن  هکنیا  یارب   
رد اه  هدـننکدراو اهروخابر ، اه ، لالد عفانم  هتفرگ و  رارق  هیـشاح  رد  یلک  هب  ناتـسدورف  ناگدـننکدیلوت و  عفاـنم  هنوگچ  و 

ناریا رد  هعــسوت  یعاـمتجا و  تلادــع  یدازآ و  لالقتــسا و  یورگ  رد  لد  هـک  یناــسک  ی  هـمه تـسا ، هـتفرگ  رارق  تیوـلوا 
رارق هعلاـطم  دروم  لاـس ۲۰۱۹  رد  ار  داـصتقا  یناـهج  عـمجم   WEF یریذـپ تباـقر  صخاـش  شرازگ  منک  یم توعد  دـنراد 

.دنهد

یناهج راشتنا  لاس ۲۰۱۹  رد  نآ  شرازگ  هدش و  یریگ  هزادـنا  WEF طسوت یلام  تابث  صخاش  اب  اهنآ  دـنیآرب  هک  ینامز   
هچ اب  ار  ناگدـننکدیلوت  ام  دـهد  یم ناشن  نیا  تسا و  رتدـب  ام  زا  روشک  راهچ  عاضوا  طـقف  هک  دـش  هداد  ناـشن  درک  ادـیپ 

فیعضت فیعضت اهاه ، ، یرباربان یرباربان اهداسف ، ، اهداسف نیرت   نیرت هقباس هقباس یبیب ثعاب   ثعاب زرا   زرا خرن   خرن اباب   یزاب   یزاب ینموم : : ینموم داشرف   داشرف
دشدش روآ   روآ تلذ   تلذ یاه   یاه یگتسباو یگتسباو یلم  وو   یلم لوپ   لوپ شزرا   شزرا رمتسم   رمتسم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۴طباور 

https://fa.shafaqna.com/news/1025363/
https://fa.shafaqna.com/news/1025363/


ارف یناــهج  ساــیقم  رد  رگید  یاــه  هاـــگنب اـــهداصتقا و  اـــب  تباـــقر  هــب  یهاـــنپ  یب یناـــنیمطاان و  یتاـــبث و  یب زا  یداـــعبا 
باـسح و رگا  ًاـعقاو  تسه و  یگدـش  ریخـست  قمع  ی  هدـنهد ناـشن  هک  یزیچ  نآ  دـش : رکذـتم  ینموم  رتکد.میا  هدـناوخ
اه و نارحب اه و  یریذـپ بیـسآ  ی  همه یاهنم  صخاش  نیمه  رابتعا  هب  طقف  ام  یتراـظن  داـهن  هتـشاد  دوجو  ّیدـج  باـتک 

قوف تیعـضو  مالعا  کی  هلـصافالب  دیاب  هدروآ  ناریا  رـس  رب  یراتخاس  لیدـعت  ی  هنادرخبان یاه  تسایـس هک  ییاه  هعجاف
ی هبتر دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دـنک  روـشک  یـساسا  یاـه  یراذـگ هدـعاق ماـظن  یمتـسیس  ییارآزاـب  ی  هنیمز رد  هداـعلا 

کی ی  هبتر فعـض  ندوـب و  هیاـپ  یب یتسـس و  رظن  زا  اـه  کـناب یرگ  میظنت رب  زکرمت  اـب  یلاـم  یرگ  میظنت ی  هـنیمز رد  ناریا 
.تسا

لوپ شزرا  رمتـسم  فیعـضت  ی  هیحان زا  اهنت  : » تفگ ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  ینموم  داشرف  اـنقفش -
یداـصتقا تیریدــم  ماـظن  رد  هـک  ییاـه  یگتخیر مـه  هـب  نآ  عـبت  هـب  یزرا و  عباـنم  صیــصخت  رد  اـه  یتـالاوم یب ّیلم و 
.تسا هدش  دوبان  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  رالد  درایلیم  راب ۲۵۰  کی  رالد و  درایلیم  راب ۳۳۰  کی  هداتفا  قافتا  روشک 

زا یزاجم  تسـشن  کی  رد  هک  ینموم  داشرف  رتکد  تشون : نارامج  « .دوب یزاسدوبان  نیمه  طقف  شا  هعجاف لک  شاـک 
هک داد  حیضوت  تفگ ، یم  نخـس  سدقم  عافد  نارود  یزرا  یاه  تسایـس  عوضوم  اب  داصتقا و  نید و  هسـسوم  لحم 
رد زرا  یمـسر  خرن  مینک  زرا  خرن  تیبثت  فرـص  رالد  کی  دـشاب  زاـین  هکنیا  نودـب  ات ۱۳۶۷  یاه ۱۳۵۹  لاس ی  هلـصاف رد 

.تسا هدنام  یقاب  تابث  اب  هرود  نیا  لک 
زرا خرن  هب  یـشخب  تابث  ناونع  تحت  روشک  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  رالد  دراـیلیم  رب ۳۳۰  غلاب  زیچ  ات ۱۳۹۹  زا ۱۳۶۹ 

.تسا هدش  هداد  رده  زرا  هایس  رازاب  رد 
.تسا هدش  ربارب  رازه  دازآ ۴  رازاب  رد  زرا  خرن  زورما  ات  زا ۱۳۶۹  دوب  نیا  راک  یلمع  ی  هجیتن

روحم و دـیلوت  شرگن  ییاناد و  درخ و  اب  ناونع  نیا  تحت  ندرک  هنیزه  تنـس  کی  نودـب  گـنج  ی  هلاـس تشه  رد  سپ 
هنیزه زرا  خرن  تیبثت  مسا  هب  رالد  درایلیم  نازیزع ۳۳۰  نآ  زا  دعب  ی  هرود رد  هدنام و  تباث  زرا  یمسر  خرن  ارگ  هعسوت

لالقتــسا و یورگ  رد  لد  هــک  یناــسک  ی  هــمه.تسا هدرک  ادــیپ  شیازفا  ربارب  رازه  زرا ۴  تـمیق  هرود  نــیا  رد  دــندرک ،
رد ار  داصتقا  یناـهج  عمجم   WEF یریذـپ تباقر  صخاش  شرازگ  دـنراد ، ناریا  رد  هعـسوت  یعامتجا و  تلادـع  یدازآ و 

دندرک دوباـن  ار  زاـس  تشونرـس  کـیژتارتسا  ی  هریخذ هک  تسین  نیا  ارجاـم  ی  هـمه تـفگ : یودـننک  هعلاـطم  لاس ۲۰۱۹ 
، عباـنم صیـصخت  ءوس  فرـصم ، یوـگلا  رد  ییارگ  سکوـل  اـم  یارب  هک  دـنا  هداـتفا  ییاـه  لاـناک رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم 

طوقس هتسباو و  دیلوت  یوگلا  جیورت  هتـسباو ، فرـصم  یوگلا  جیورت  یمـشچ ، مه  مشچ و  رثا  هب  ندز  نماد  یرباربان ،
.تسا هتشاد  هارمه  هب  تیکلام و … تینما  نتخیر  ورف  نالک ، داصتقا  رد  یمئاد  یتابث  یب هلدابم و  ی  هطبار

تـسا هداد  خر  هنوگچ  عبانم  صیـصخت  یریگ و  میمـصت یاهدنیارف  رد  یگدش  ریخـست  ی  هدیدپ مهد  ناشن  هکنیا  یارب 
رد اه  هدننکدراو اهروخابر ، اه ، لالد عفانم  هتفرگ و  رارق  هیشاح  رد  یلک  هب  ناتسدورف  ناگدننکدیلوت و  عفانم  هنوگچ  و 

ناریا رد  هعـسوت  یعاـمتجا و  تلادـع  یدازآ و  لالقتـسا و  یورگ  رد  لد  هک  یناـسک  ی  هـمه تـسا ، هـتفرگ  رارق  تیوـلوا 
رارق هعلاـطم  دروم  لاس ۲۰۱۹  رد  ار  داـصتقا  یناـهج  عمجم   WEF یریذـپ تباقر  صخاش  شرازگ  منک  یم توعد  دـنراد 

.دنهد
یاهوگتفگ باب  ّیلم  زاـس  تشونرـس  لـئاسم  ی  هراـبرد دـننک و  دروخرب  رت  هنالوئـسم یمک  مه  ریگارف  یاـه  هناـسر شاـک 

یرتدـب عاضوا  یلام  یتابث  یب رظن  زا  هک  دـنراد  دوجو  روشک  راهچ  طقف  ایند  ماـمت  رد  ینونک  طیارـش  رد.دـننک  زاـب  ار  ّیلم 
یم هتفگ  تسا  هدرک  رشتنم  لاس ۲۰۱۹  رد  داصتقا  یناهج  عمجم  هک  شرازگ  نیا  رد  تفگ : ینموم  رتکددنراد  ناریا  زا 

.تسا مجنپ  ی  هبتر رخآ  زا  ّیلم  تابث  رظن  زا  اه  یزاس تابث  یب رثا  رد  ناریا  ی  هبتر دوش 
.دنراد ناریا  زا  یرتدب  عاضوا  یلام  یتابث  یب رظن  زا  هک  دنراد  دوجو  روشک  راهچ  طقف  ایند  مامت  رد  ینونک  طیارش  رد 

رد هنارگادوس  هناباعم و  لالد  یزاب  نآ  هب  دیاب  دوش  یمن  زرا  خرن  اب  هعـسوت  دض  دـساف و  یزاب  هب  رـصحنم  هلئـسم  نیا 
.درک هفاضا  ار  نیمز  نکسم و  الط ، سروب ،

یناهج راشتنا  لاس ۲۰۱۹  رد  نآ  شرازگ  هدش و  یریگ  هزادـنا  WEF طسوت یلام  تابث  صخاش  اب  اهنآ  دـنیآرب  هک  ینامز 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۵طباور 



هچ اب  ار  ناگدننکدیلوت  ام  دهد  یم ناشن  نیا  تسا و  رتدب  ام  زا  روشک  راهچ  عاضوا  طقف  هک  دـش  هداد  ناشن  درک  ادـیپ 
ارف یناــهج  ساــیقم  رد  رگید  یاــه  هاــگنب اــهداصتقا و  اــب  تباــقر  هــب  یهاــنپ  یب یناـــنیمطاان و  یتاـــبث و  یب زا  یداـــعبا 

باسح و رگا  ًاعقاو  تسه و  یگدش  ریخـست  قمع  ی  هدنهد ناشن  هک  یزیچ  نآ  دـش : رکذـتم  ینموم  رتکد.میا  هدـناوخ
اه و نارحب اه و  یریذپ بیـسآ  ی  همه یاهنم  صخاش  نیمه  رابتعا  هب  طقف  ام  یتراظن  داهن  هتـشاد  دوجو  ّیدج  باتک 

تیعـضو مـالعا  کـی  هلـصافالب  دـیاب  هدروآ  ناریا  رـس  رب  یراـتخاس  لیدـعت  ی  هنادرخباـن یاـه  تسایـس هک  ییاـه  هعجاـف
دوش یم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دـنک  روشک  یـساسا  یاـه  یراذـگ هدـعاق ماـظن  یمتـسیس  ییارآزاـب  ی  هنیمز رد  هداـعلا  قوف 

فعــض ندوـب و  هیاـپ  یب یتســس و  رظن  زا  اـه  کـناب یرگ  مـیظنت رب  زکرمت  اـب  یلاــم  یرگ  مـیظنت ی  هـنیمز رد  ناریا  ی  هـبتر
.تسا کی  ی  هبتر

عاونا ریگرد  ای  یلخاد و  گنج  ریگرد  هک  دـیزادنیب  هیروس  ناتـسناغفا ، نادوس ، لثم  ییاهروشک  تسیل  هب  یهاگن  امش 
رتدـب مه  هیروـس  ناتـسناغفا و  نادوـس و  زا  ناریا  اـه  کـناب هبتر  یرگ  میظنت هـنیمز  رد  دنتـسه  اـه  یناـماسبان زا  یرگید 

زرا و خرن  رمتـسم  شیازفا  یارب  راـشف  نـکر  کـی  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دـش : روآداـی  ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نـیا.تسا 
یاه کناب هب  هژیوب  یتلود و  هبش  یاه  هاگنب ی  هنارگادوس عماطم  هب  ناریا  رد  دیلوت  تشیعم و  یگدنز و  یزاس  تابث  یب
لهــس اــب  هـکنیا  رب  ینبم  مدرک  هراــشا  هـک  یراــمآ  درک ؛ هجوــت  زیگنا  مـغ  تـیعقاو  نــیا  هــب  دــیاب  ددرگ ، یمرب یــصوصخ 
تـسد هب  نامدوخ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  میتسه  هجاوم  اه  کناب یرگ  میظنت ی  هنیمز رد  یندوشخبان  یاه  یراـگنا

ات ی ۱۳۷۰  ههد طساوا  زا.میهد  یم  رارق  یرو  هرهب  ییاراک و  طوقـس  یرباربان و  داسف و  ضرعم  رد  ار  داصتقا  ناـمدوخ 
یــصوصخ هـلمج  زا  روـشک  یدــیلوت  ی  هـینب ی  هدــننکدوبان داـسف و  رپ  زاـس و  هعجاـف  یاـه  تسایــس یارجا  رثا  رد  زورما 

هدش ثعاب  اهدیـسبوس و … فذـح  ّیلم ، لوپ  شزرا  یپرد  یپ فیعـضت  تادراو ، یطارفا  یزاسدازآ  یطارفا ، یاه  یزاس
رتکددنتشادن ّیلم  دیلوت  رد  یشقن  چیه  نآ ، زا  رتشیب  دصرد و  ناریا ۶۰  رد  تیلاعف  نینس  رد  تیعمج  لک  زا  هراومه 

گنج زا  سپ  گـنج و  ی  هرود یقیبـطت  هسیاـقم  هک  دراد  دوجو  یتاـیح  رایـسب  ی  هلئـسم ود  هنیمز  نیا  رد  تفگ : ینموم 
.دشاب زومآ  تربع  دنراد  نآ  ءالتعا  ناریا و  ی  هدنیآ ورگ  رد  لد  هک  یناسک  ی  همه یارب  دناوت  یم

نیرتراـشف و رپ  زا  یکی  هـک  گـنج  یناـیاپ  لاـس  رد  دـیوگ  یم هعـسوت  لوا  ی  هماـنرب نوناـق  کـی  هرامـش  تسوـیپ  دنـس  رد 
هداد ناشن  شدوخ  زا  هک  یرکف  غولب  اب  تموکح  تسا ، هدوب  گنج  یاـه  لاـس لـک  رد  یداـصتقا  یاـهدرکلمع  نیرتدـب 

زورما ات  هک  هدز  مقر  تکراشم  رد  ار  یخرن  تکراشم  رظن  زا  یناـسنا  ی  هیامرـس یاـه  تیفرظ رثکادـح  یریگراـکب  اـب  دوب و 
.تسا هدشن  رارکت 

اب هـک  دنتـسه  دـصرد  طـقف ۴۰  ناریا  تیلاـعف  نینــس  رد  تـیعمج  لـک  زا  دـیوگ  یم لوا  ی  هماـنرب نوناـق  تسوـیپ  دــنس 
.دنرادن ّیلم  دیلوت  رد  یشقن  چیه  هجومان  هجوم و  ریذاعم 

ات ی ۱۳۷۰  ههد طساوا  زا  تفگ : یو.دنتشاد  شقن  ّیلم  دیلوت  رد  تیلاعف  نینس  رد  دصرد  هک ۶۰  تسانعم  نیدب  نیا 
یــصوصخ هـلمج  زا  روـشک  یدــیلوت  ی  هـینب ی  هدــننکدوبان داـسف و  رپ  زاـس و  هعجاـف  یاـه  تسایــس یارجا  رثا  رد  زورما 

هدش ثعاب  اهدیـسبوس و … فذـح  ّیلم ، لوپ  شزرا  یپرد  یپ فیعـضت  تادراو ، یطارفا  یزاسدازآ  یطارفا ، یاه  یزاس
.دنتشادن ّیلم  دیلوت  رد  یشقن  چیه  نآ ، زا  رتشیب  دصرد و  ناریا ۶۰  رد  تیلاعف  نینس  رد  تیعمج  لک  زا  هراومه 

درک حرطم  یراک  ریغ  یاهدـمآرد  ی  هرابرد هدـنهد  ناکت  رایـسب  شرازگ  راـک  ترازو  لاغتـشا  تنواـعم  دـیدید  شیپ  اریخا 
نیب هدـش  عـیزوت  یاهدـمآرد  لـک  رد  یراـک  ریغ  یاهدـمآرد  مهـس  رظن  زا  یکانتـشحو  تیعـضو  هچ  ی  هدـنهد ناـشن  هک 

.تسا مدرم 
کی رد  مدرم  ّدلوم  تکراشم  بلج  ندرک  ریذپ  ناکما  هب  کلهم  ی  هبرـض کی  یتنار  تابـسانم  دهد  یم ناشن  هک  یزیچ 

.دنک یم  دراو  ریذپ  بیسآ  هدید و  بیسآ  تدش  هب  داصتقا 
؛ ناراـمج شرازگ  هب.دـشاب  تربـع  ی  هیاـم یلیخ  دـناوت  یم مرظن  هب  هـک  تـسه  هدـنهد  ناـکت  رایـسب  ی  هلئـسم کـی  نـیا 
زا یکی  رد  درک  لمأت  نآ  ی  هراـبرد یلیخ  دـیاب  مرظن  هب  هک  مود  یتاـیح  رایـسب  ی  هلئـسم داد : همادا  ینموم  داـشرف  رتکد 

لاـس رد  هـک  تـسا  هدـمآ  هماـنرب  ناـمزاس  نـالک  داـصتقا  رتـفد  رد  بـالقنا  زا  دـعب  موـس  ی  هماـنرب ناـبیتشپ  یاـه  شرازگ
.تسا هدش  هیهت   ۱۳۷۹

 



یاـه شخب رد  یرو  هرهب  رب  رثؤـم  لـماوع  لـیلحت  هیزجت و  یریگ و  هزادـنا نآ  ناوـنع  هک  شرازگ  نیا  مـهم  رایـسب  یگژیو 
وزج هک  دنتـشاد  تیلوئـسم  هماـنرب  ناـمزاس  رد  یناـسک  مه  هرود  نـیا  رد  هـک  تـسا  نـیا  تـسه ، ناریا  داـصتقا  یلـصا 

.دندوب گنج  زا  دعب  ی  هرود یداصتقا  یاه  تسایس لاکیدار  نادقتنم 
رد دــیلوت  لــماوع  لــک  یرو  هرهب  دــشر  نیگناــیم  هــکنیا  رد  دــنک  یم یتفگـــش  زاربا  شرازگ  نــیا  اــت ۱۳  تاحفــص ۱۱  رد 

.تسا هدوب  گنج  زا  سپ  رظانتم  ی  هرود ربارب  جنپ  گنج  یاه  لاس
کرتشم لصف  یلـصا و  نوناک.تسا  سب  مه  هدش  زرحم  تیعقاو  کی  نیمه  تسا  سک  هناخ  رد  رگا  منک  یم رکف  زاب 

رد تـفگ : یوتــسا  کدــنا  یرو  هرهب  دــیلوت و  فیعــض  ی  هـینب یگتفاـین ، هعــسوت  ی  هدــننکدیلوتزاب لـطاب  یاـهرود  ماـمت 
لطاــب یاــهرود  اــه و  یتساــک اــه و  نارحب رامــش  یب اــب  یا  هتفاــین هعــسوت  روــشک  ره  دوــش  یم هـتفگ  هعــسوت  تاــیبدا 

.تسا وربور  یگتفاین  هعسوت  تابسانم  ی  هدننکدیلوتزاب
هعسوت لاح  رد  یاهروشک  هک  تسا  نیا  هعـسوت  تمـس  هب  تکرح  رد  تیقفوم  مدع  یناوتان و  لماوع  زا  یکی  هشیمه 
تمیزع ی  هطقن باـختنا  یراذـگ و  تیوـلوا  رد  دـنرادن  یـصصخت  تیحالـص  بحاـص  ی  هعـسوت تیریدـم  هکنیا  لـیلد  هـب 

.دنوش یم جیگ  تسرد 
جـیگ و یفاـک و  تیحالـص  دـقاف  نارازگتـسایس  هـب  هعــسوت  ی  هشیدـنا ییاـمنهار  نیرتـگرزب  دـنیوگ  یم هعــسوت  نارکفتم 

.دنراذگب دیلوت  ی  هینب یاقترا  ار  تمیزع  ی  هطقن هک  تسا  نیا  هدش  ریحتم 
فیعـض ی  هینب یگتفاـین  هعـسوت  ی  هدـننکدیلوتزاب لـطاب  یاـهرود  ماـمت  کرتـشم  لـصف  یلـصا و  نوناـک  هکنیا  لـیلد  هب 

.تسا کدنا  یرو  هرهب  دیلوت و 
اب هک  ییاه  تسایـس ذاختا  ی  هطـساوب گنج  زا  سپ  ی  هرود رد  هک  درادـن  دوجو  هراـب  نیا  رد  ّیلم  یوگتفگ  کـی  یاـج  اـیآ 

هدـش تیادـه  دـیلوت  ی  هینب رتشیب  فعـض  یرو و  هرهب  طوقـس  تمـس  هب  ام  ًارمتـسم  دراد ؛ همادا  زورما  ات  فسأت  لامک 
.دننک تقد  نآ  راشتنا  نامز  هب  دننک و  هعلاطم  ار  یخیرات  دنس  نیا  ات  مناوخ  یم ارف  ار  همه  ور  نیا  زا.میا 

لاح نیا  اـب  دنـشاب ؛ گـنج  ی  هرود یداـصتقا  یاـه  تسایـس رادـفرط  هرود  نآ  رد  هک  دـندرکن  رـشتنم  ار  نتم  نیا  یناـسک 
رد کانتـشحو  طوقـس  کـی  گـنج  ی  هرود ی  هسیاـقم رد  گـنج  زا  سپ  لاـس  تشه  ی  هرود رد  هک  دـننک  یم  ناـعذا  اـهنآ 

.تسا هداتفا  قافتا  دیلوت  لماوع  لک  یرو  هرهب 
.تسا هدوب  گنج  زا  سپ  نارود  ربارب  گنج ۵  یاه  لاس رد  طسوتم  روط  هب  دیلوت  لماوع  یرو  هرهب  صخاش  ی  هزادنا

اـهروخ و تـنار  اهـدـّلوم و  ریغ  تسدــب  تموـکح  یگدشریخــست  دــنک  یم یتاـیح  ار  هلئــسم  یلیخ  مرظن  هـب  هـک  هـچ  نآ 
: تفگ ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیا.تسا  هدش  رادـیدپ  یا  هناسر یایفام  کی  یریگراکب  قیرط  زا  اهدـساف  اهروخابر و 

راگدای هب  ام  یارب  گـنج  نارود  زا  یزرا  کـیژتارتسا  ریاـخذ  اـب  ههجاوم  ی  هوحن ی  هنیمز رد  ریظن  یب ییاـناد  ی  هریخذ کـی 
ی هوـحن رد  یریگ  تـهج تارییغت  رثا  رد  هـچنآ  هـب  هناـملاع  هناـقداص و  مینادــب و  ار  نآ  ردــق  یتـسرد  هـب  اــم  رگا  هدــنام و 
گرزب و یاــه  سرد ًاــعقاو  مـینک  هاــگن  تربـع  ی  هدــید هـب  هدــمآ  هدــیدپ  گــنج  زا  سپ  ی  هرود رد  یزرا  عباــنم  تسبراــک 

مک روشک  ات  مینک  کمک  یساسا ، یاه  یریگ میمـصت ماظن  یریگدای  ی  هینب تیوقت  اب  میناوت  یم میریگ و  یم  یئانثتـسا 
کـیژتارتسا و تیریدـم  گـنج  نارود  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نکر  کـی  تفگ : یو.دوـش  هرادا  رتدرواتـسدرپ  رت و  هنیزه

.دنهد ءاقترا  ار  ّیلم  دیلوت  ی  هینب هکنیا  یارب  دندوب  هدش  مسق  مه  رگیدمه  اب  روشک  یداصتقا 
درکلمع گنج  ی  هرود رد  یزرا  کیژتارتسا  عبانم  صیـصخت  ی  هوحن ی  هچیرد زا  روشک  یـساسا  یاه  یریگ میمـصت ماظن 

.دراد یا  هژیو 
کی ات  مود  کی  ی  هزادنا هب  ریگمـشچ  طوقـس  کی  هلدابم  ی  هطبار صخاش  درادناتـسا  اب  ام  یدیلوت  ی  هینب گنج  زا  سپ 
ءوـس اـه و  یراـگنا لهــس  رثا  رد  اـم  تباـقر  تمواـقم و  ناوـت  دــهد  یم ناــشن  نـیا  هدرک و  هـبرجت  ار  گــنج  نارود  موـس 

ام هتفای و  شهاک  تدـش  هب  تسا ، هداد  خر  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  لاـبق  رد  هتـشذگ  ی  ههد هس  یط  هک  ییاـه  ریبدـت
ءوس اـه و  یدرخباـن زا  همـشچ  کـی  دـیناوت  یم امـش  تفگ : ینموـم  رتـکد  ناراـمج  شرازگ  هب.تسا  هدرک  ریذـپ  بیـسآ  ار 

زا دـعب  ی  هرود رد  ناریا  کرمگ  هک  ییاـه  شرازگ اـب  لوا  ی  هماـنرب تسویپ  دنـس  ی  هسیاـقم قیرط  زا  ار  عباـنم  صیـصخت 
.دینک هسیاقم  هداد  گنج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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تیریدـم نادـقتنم  نیرت  فصنم ریغ  ًاضعب  نیرت و  لاکیدار طسوت  هک  لوا  ی  همانرب نوناق  کـی  هرامـش  تسویپ  دنـس  رد 
رظن زا  هـک  یفرــصم  یوـگلا  گـنج  یناـیاپ  لاـس  رد  دـیوگ  یم تحارــص  هـب  هدــش  هـیهت  گـنج  نارود  رد  روـشک  یداـصتقا 

هعسوت یارب  هقباس  یب یئانثتسا  تیفرظ  کی  هدش  رادیدپ  یتفن  یاهرالد  صیصخت  ی  هوحن رد  ییاناد  درخ و  یریگراکب 
.تسا هدرک  رادیدپ 

یاهزاین لکـش  نیرت  یلاع هب  هکنیا  لوا  یگژیو  تسا : یگژیو  ود  دجاو  فرـصم  یوگلا  دیوگ  یم تحارـص  هب  دنـس  نآ  رد 
لیم رفـص  تمـس  هب  یلمجت  یرورـض و  ریغ  سکول ، تادراو  مهـس  هکنیا  مود  یگژیو.تسا  هدش  نیمأت  مدرم  یـساسا 

.تسا هدرک 
هک دـندرک  هیهت  یقیقحت  تروـصب  هنیمز  نـیا  رد  شرازگ  هد  لقادـح  نوگاـنوگ  نارکفتم  گـنج  زا  سپ  ی  هرود رد  نـکیلو 

شیازفا ربارب  دودح ۵۳  ناریا  رد  یلمجت  سکول و  یاهالاک  تادراو  ات ۱۳۷۳  ی ۱۳۶۹  هلصاف رد  طقف  دهد  یم  ناشن 
.درک ادیپ 

یاـیند هـب  روآ  تـلذ  یاـه  یگتــسباو اـه و  یربارباـن اـهداسف ، نـیرت  هقباـس یب ی  هـکرحم یورین  زرا  خرن  اـب  یزاـب  ی  هدـیدپ
ءوـس داـسف و  یراـگنا و  لهـس  اـطخ و  نیا  تـمظع  هـکنیا  یارب  دوزفا : یوتـسا  هدـش  ناریا  یـسایس  داـصتقا  یارب  جراـخ 
یم حیـضوت  ام  یارب  هک  دینک  هاگن  ایند  رد  هعـسوت  گرزب  نارکفتم  یارآ  ی  همه هب  دـیناوت  یم دوش  کرد  یتسردـب  ریبدـت 

دودـح تارییغت  دـنوش و  یم لصاح  اهدرواتـسد  جـیردت  هب  هرذ و  هرذ  دـتفیب  قافتا  یتیعـضو  دوبهب  دـهاوخب  رگا  دـنهد ؛
.تسا دصرد   ۱۵

یطارفا یاـه  یزاـسدازآ اـه و  یناـمرد کوش  جوم  رثا  رد  یراـتخاس  لیدـعت  ی  هدروـخ تسکـش  ی  هماـنرب هک  یریـسم  اـما 
ثعاب ناریا ، کیژتارتسا  لیاسم  هن  دـنهد و  تمالع  اه  تمیق دنتـساوخ  ناـشدوخ  ریبعت  هب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  تادراو 

: تفگ ینموم  رتکد.میـشاب  هتـشاد  یلمجت  سکول و  یاـهالاک  تادراو  رد  شیازفا  ربارب  هاتوک ۵۳  ی  هرود کی  رد  هدـش 
ی هکرحم یورین  زرا  خرن  اـب  یزاـب  ی  هدـیدپ هک  تسا  نیا  تسا ؛ زومآ  تربع  یلیخ  مرظن  هب  هک  یرگید  مهم  رایـسب  نکر 

یـسایس داـصتقا  یارب  لـیبق  نیا  زا  جراـخ و  یاـیند  هب  روآ  تـلذ  یاـه  یگتـسباو اـه ، یربارباـن اـهداسف ، نـیرت  هقباـس یب
.تسا هدش  گنج  زا  سپ  ی  هرود رد  ناریا 

زا.تسا هدرک  دراو  یدـیلوت  یراذـگ  هیامرـس یاـه  هزیگنا هب  ار  اـه  همطل  نیرت  کانتـشحو زرا  خرن  کوـش  هک  تلع  نیا  هـب 
رد دینیبب  ات  دـینک  هاگن  ّیلم  داصتقا  ینامز  یاه  یرـس یاه  هداد لاناک  زا  ناریا  یداصتقا  خـیرات  هب  دـیناوت  یم هیواز  نیا 

تالآ نیـشام  هب  طوبرم  یاه  ییاراد رد  صلاخان  ی  هیامرـس لیکـشت  دشر  ی  هزادـنا رد  اهدروکر  نیرت  هقباس یب هک  یلاح 
.تسا هداتفا  قافتا  گنج  ی  هرود رد  ناریا  رد  یدیلوت 

تـسا هداد  ماـجنا  ناریا  زادـنا  مشچ  ی  هـلجم اـب  هـک  یزاـتمم  ناـشخرد و  ی  هبحاـصم کـی  رد  ناـینیرحب  سدـنهم  یاـقآ 
لیکــشت رد  هـک  یدــشر  نیگناـیم  دــهد  یم  ناـشن  هـک  تـسا  هدروآ  ار  عوـضوم  نـیا  هـب  طوـبرم  یاــه  هداد تادنتــسم و 

هدـش یراذـگ  هیامرـس یـصوصخ  شخب  رد  هک  یتالآ  نیـشام  رب  دـیکأت  اـب  تسا ، هتفرگ  تروص  تـالآ  نیـشام  ی  هیاـمرس
.تسا هداتفین  قافتا  ناریا  یداصتقا  خیرات  لک  رد  تسا ؛

رد تلود  یاه  یناوتان ندرک  ناهنپ  یارب  ّیلم  لوپ  شزرا  فیعـضت  هب  نتـسب  لد  یا  هعـسوت دـض  هنادرخباـن و  تساـیس 
رمک اهدـساف ، اـه و  لـالد اـهروخابر ، اـهروخ ، تنار  یارب  تـنار  قـلخ  هدافتـسا و  ءوـس  یاـه  هار ندرکزاـب  یریگ و  تاـیلام
لیلد هب  گنج  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رت  یتایح ی  هلئسم تفگ : ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیادنکش  یم ار  ناریا  داصتقا 
یاـه یناوتاـن ندرک  ناـهنپ  یارب  ّیلم  لوـپ  شزرا  فیعــضت  هـب  نتــسب  لد  یا  هعــسوت دـض  هنادرخباـن و  تسایــس  هـکنیا 

اهدساف اه و  لالد اهروخابر ، اهروخ ، تنار  یارب  تنار  قلخ  هدافتـسا و  ءوس  یاه  هار ندرکزاب  یریگ و  تایلام رد  تلود 
طـسوت یدـیلوت  یراذـگ  هیامرــس یاـه  هزیگنا هـک  دنکــش  یم هیحاـن  نـیا  زا  ناریا  داـصتقا  رمک  دوـش ؛ یم  هـتفرگ  شیپ  رد 

.دنک یم  لیم  رفص  تمس  هب  یصوصخ 
لاـس نارحب  رد  تـفگ : یو.تـسا  هدرک  نارحب  کـی  راـچد  ار  اـم  ناریا  یـسایس ، داـصتقا  رد  لاـس ۱۳۹۸  رد  هلئـسم  نیا 

هب هـک  ییاهریبدــت  ءوـس  اـه و  یراـگنا لهــس  ی  هـچیرد زا  هداـتفا  قاـفتا  هـک  یتسایــس  یاـهاطخ  ی  هـمه راــنک  رد   ۱۳۹۸
.تسا هجوت  لباق  هداتفا  قافتا  لاس ۱۳۹۷  رد  زرا  خرن  رد  اه  شهج نیرت  هقباس یب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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رد هتفرگ  ماجنا  اه  یراذـگ هیامرـس لک  ناریا  ی  هتـشذگ لاـس  هاـجنپ  یداـصتقا  خـیرات  رد  راـب  نیلوا  یارب  لاـس ۱۳۹۸  رد 
.تسا هدوبن  تاکالهتسا  ناربج  هب  رداق  ًاقلطم  نامتخاس  تالآ ، نیشام 

قیرط زا  مه  یرتگرزب  یاه  یراتفرگ میا  هدـش ریذـپ  بیـسآ  تدـش  هب  لاح  نامز  رد  هکنیا  زا  ریغ  هب  دـهد  یم ناشن  نیا 
.تشاد میهاوخ  هدنیآ  یاه  لاس رد  روشک  یدیلوت  ی  هینب هب  دیدش  یاه  کوش

.مینادرگرب ار  ناگدننکدیلوت  ّدلوم و  ناراذگ  هیامرس دامتعا  هکنیا  رگم 
تـالآ نیـشام  تادراو  هک  تـسا  نـیا  اـه  هدـننکدیلوت هـب  داـمتعا  ندـنادرگزاب  ناـکرا  زا  یکی  میرادـن و  یتاـجن  هار  نـیا  زج 

یارب تـنار  قـلخ  هایــس و  رازاـب  رد  زرا  شورف  قـیرط  زا  تـلود  یارب  دـمآرد  بـسک  دــساف  یتـنار و  عماـطم  زا  ار  یدــیلوت 
ی هبرـض هتــشذگ  ی  هـهد هـس  یط  رد  درک : دـیکأت  ینموـم  داـشرف  رتـکد.مینک  ادـج  اـهروخابر  اـه و  هدـننکدراو اـه و  لـالد

هدش لدب  تنار  بسک  یارب  لمحم  هب  دـیلوت  دوخ  هکنیا  نآ  دـش و  دراو  ناریا  یدـیلوت  ی  هینب هب  مه  رگید  گرزب  کلهم 
.تسا

رد ار  دزمتـسد  مهـس  هـکنیا  تازاوـم  هـب  تسایـس  نـیا  داد  مهاوـخ  حیــضوت  دوـب  لاـجم  رگا  مـضیارع  یدـعب  تمــسق  رد 
.دناشک یم نآ  زا  رتدب  یتح  هوابمیز و  درادناتسا  رد  ییاهروشک  تمس  هب  یدیلوت  راک  یورین  یارب  ناریا  داصتقا 

هنازاـسرهاظ و یاـه  یراـکژاتنوم هـب  شیارگ  هدـش  لیدـبت  تـنار  بـسک  یارب  لـمحم  کـی  هـب  دـیلوت  هـکنیا  لاـح  نـیع  رد 
.تسا هداد  شیازفا  یدیدش  زرط  هب  ناریا  رد  یتعنص  دیلوت  مان  هب  دساف 

هـس زا  هژیوب  کوش  عون  ره  اب  ههجاوم  رد  ار  ناریا  ی  هعماـج داـصتقا و  هک  تسا  یدـیدش  یریذـپ  بیـسآ رتمهم  همه  زا 
.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  میا  هدرک هبرجت  هتشذگ  ی  ههام هن  یط  هک  یکوش  عون 

یزیمآ هعجاف  زرط  هب  یتعنـص  دـیلوت  مان  هب  زرا  یارب  اـضاقت  هکنیا  دـنز : یم کـلهم  ی  هبرـض ود  دـساف  یاـه  یراـکژاتنوم
لخاد تخاس  هب  یـشخب  قمع  یور  هک  ییارگ  هعـسوت نمادکاپ و  ناگدننکدیلوت  هکنیا  رتمهم  نآ  زا  دـبای و  یم  شیازفا 

.دنوش یم  تسکشرو  ًاتدمع  هدروخرس و  سویأم و  دنا  هدرک گرزب  یاه  یراذگ هیامرس
فیعضت یا  هعـسوت دض  داسف و  رپ  تسایـس  رد  ناریا.تسا  رایتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  تایئزج  اب  هدنهد  ناکت  ییاهراما 

دیدـش یریذـپ  بیـسآ  رگید  گرزب  نکر  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـساتسا  ّیلم  دـیلوت  شزرا  رمتـسم 
.تسا ّیلم  دیلوت  شزرا  رمتسم  فیعضت  یا  هعسوت دض  داسف و  رپ  تسایس  رد  ناریا 

روشک یناسنا  یاهورین  نیرت  هدرک لیصحت  نیرت و  تیفیکاب حطـس  رد  هقباس  یب ییادز  لاغتـشا  اب  ار  ام  هک  یا  هنوگ  هب 
.تسا هدرک  وربور 

ًالمع دـنناسر و  یم روشک  زا  جراخ  هب  ار  ناـشدوخ  نکمم  لکـش  ره  هب  هک  دـنوش  یم سویأـم  هدروخرـس و  ناـنچنآ  اـهنیا 
رد هک  دـننک  هدافتـسا  ییاهروشک  داـصتقا  تیوقت  یارب  یرازبا  ناونع  هب  ناـشدوخ  ییاـناد  ی  هریخذ زا  دـنوش  یم ریزگاـن 

.دوش یم هتفگ  یا  هقطنم یدایع  ای  یناهج  رابکتسا  اهنآ  هب  یسایس  تاغیلبت 
دنتسین بسانم  لغش  ندرک  ادیپ  هب  رداق  هکنیا  لیلد  هب  دنور  یمن جراخ  هب  هک  یناسک  هکنیا  رت  هدنهد ناکت  ی  هلئـسم

یو.درادن اهنآ  صـصخت  اب  یتبـسن  چیه  هک  دنوش  لاعف  یلغاشم  رد  دنوش  یم روبجم  ای  دـنوش  یم هدروخرـس  تدـش  هب 
یگتفاین و هعسوت  اب  زرا  خرن  شیازفا  تسایس  ی  هدینت مه  رد  ی  هطبار رطاخب  هک  یرگید  مهم  رایـسب  ی  هلئـسم تفگ :

یلک هـب  یراـکژاتنوم  هـب  یــشخب  قـنور  ی  هطــساوب هـک  هـک  تـسا  نـیا  هداـتفا  قاـفتا  ناریا  رد  یدــیلوت  ی  هـینب فیعــضت 
.تسا هتخادنا  درکراک  زا  ار  لایر  هب  زادنا  سپ  تشابنا 

یتادراو و فرــصم  یوـگلا  تمــس  هـب  یمتــسیس  شیارگ  کـی  هدــش  داـجیا  نآ  عـبت  هـب  هـک  ییاـه  یربارباـن ی  هطــساو هـب 
.تسا هدناشک  ار  ام  داصتقا  هتسباو  یتادراو و  یوگلا  رانک  رد  هتسباو 

کی زا  هک  یموش  تسایس  راثآ  ی  هچیرد زا  هکنیا  هب  دراد  زاین  تدش  هب  روشک  یساسا  یاه  یریگ میمصت ماظن  نیاربانب 
ابر و داسف و  تنار و  اب  ار  ناریا  یزیمآ  هعجاف  زرط  هب  رگید  یوس  زا  هداد و  شهاک  ار  اـم  یدـیلوت  ی  هینب تدـش  هب  وس 

دوـخ یاـهراتفر  رد  رظندــیدجت  هـب  تـسا  هدرک  وربور  یزرا  عباـنم  صیــصخت  رد  اـه  فـالتا اــه و  فارــسا نـیرت  هقباــس یب
یگرزب بیرف  ی  هرابرد طوسبم  تروصب  لقتـسم  تروصب  یا  هسلج کی  رد  تفگ : یو  همادا  ینموم  داشرف  رتکد.دزادرپب 

متفگ متــشادرب و  هدرپ  زرا  خرن  یپ  رد یپ یراکتــسد  هیجوـت  یارب  گــنج  زا  دــعب  یاــه  لاــس یط  رد  زرا  خرن  رنف  ماــن  هـب 

 



، یلمجت سکول و  یاهالاک  تادراو  رب  دیکأت  اب  یطارفا  تادراو  یدیلک  شقن  زا  ییادز  تیساسح  زرا  خرن  رنف  تیرومأم 
یاه شخب رد  لخاد  تخاس  درکیور  اب  اه  تسایـس راکـشآ  تیدـض  قاچاق ، هب  تبـسن  شـشخب  لباق  ریغ  یراگنا  لهس 

تـسا یروشک  یارب  مه  نآ  جراـخ  هب  یحیرفت  یاهرفـس  یارب  زرا  هیجوت  نودـب  یطارفا و  نیمأـت  تعنـص ، یزرواـشک و 
.تسه راتفرگ  جاتحیام  نیرت  یتایح رد  هک 

نـالک یاـضف  یزاــس  تاــبث  یب قـیرط  زا  هیامرــس  جورخ  یارب  یداــصتقا  یــسایس و  یاــه  هزیگنا دــیدشت  روـط  نـیمه  و 
دیدـــشت نــینچمه  تادراو و  یزاــسدازآ  زرا و  خرن  شهج  ّیلم و  لوــپ  شزرا  یپرد  یپ فیعـــضت  ی  هیحاــن زا  داــصتقا و 

تلود و هیجوت  دـقاف  تیاـغ  هب  یاـه  هنیزه راـتخاس  هب  تبـسن  ییادز  تیـساسح  قـیرط  زا  تلود  یلاـم  یرـسک  ینارحب 
یگدننکـش کانتـشحو و  یزاسرباربان  یلاخ  یاه  نکـسم ی  هدـیدپ.یپرد یپ یاه  کوش قیرط  زا  داسف  یارب  یزاس  رتسب 

شرازگ هبدــنام  هدافتــساالب  قـیرط  نـیا  زا  ّیلم  یاـه  تورث لداـعم  رــالد  دراــیلیم  هـک ۲۵۰  ییاـج  اــت  دروآ  راــب  اــب  یروآ 
داجیا خرن و  شیازفا  یروحم  شقن  رب  هیکت  اب  ار  لـماوع  نیا  شقن  زرا  رنف  مسا  هب  اـهنیا  تفگ : ینموم  رتکد  ناراـمج ؛

یارب دـشاب  زاب  هار  ات  دـندرک  یم ناهنپ  یتعنـص  دـیلوت  رد  یراکژاتنوم  قیمعت  قیرط  زا  زرا  یارب  یا  هعـسوت دـض  یاه  علو
.دوش هداد  خساپ  یتنار  عماطم  هب  زرا  خرن  شیازفا  قیرط  زا  ًامئاد  هکنیا 

.تسا هدرک  ادیپ  یمومع  راشتنا  نآ  زا  ییاه  شخب هک  ما  هدرک یا  هدرتسگ یاه  هعلاطم نم  هنیمز  نیا  رد 
هکنیا زا  ریغ  هـب  دــناسر و  حطــس  نـیرت  لزاــن هـب  ار  ّیلم  ماــظن  فاــطعنا  تردــق  هـکنیا  زا  ریغ  هـب  هـیور  نـیا  مداد  ناــشن 

عاونا و یارب  یرتسب  داد ، داـب  رب  یرـالد  دراـیلیم  کانتـشحو ۳۳۰  یموجن و  مقر  اـب  ار  روشک  یزرا  کـیژتارتسا  ی  هریخذ
.دش مه  اهداسف  اه و  ییوج تنار اه و  یرگادوس ماسقا 

.دینک هعجارم  هدرک  هیهت  یزاسرهش  نکسم و  ترازو  لاس ۱۳۹۵  رد  هک  یشرازگ  هب  تسا  یفاک  هنیمز  نیا  رد 
یاه نکـسم ی  هدیدپ هک  هدـش  هدز  نماد  سکول  یاه  نکـسم تخاس  رد  هنارگادوس  عماطم  ردـق  نیا  دـیوگ  یم اجنآ  رد 

کانتـشحو و یزاسرباربان  اـهنآ  نیرتمهم  هدرک و  داـجیا  روشک  یارب  هک  یرگید  یاـه  هعجاـف ی  همه زا  رظن  فرـص  یلاـخ 
هدـنام و هدافتـساالب  قیرط  نیا  زا  ّیلم  یاه  تورث لداعم  رالد  دراـیلیم  هک ۲۵۰  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  روآ  یگدـننکش 

لوـپ شزرا  رمتـسم  فیعـضت  ی  هیحاـن زا  اـهنت  دوزفا : ینموـم  رتـکد.میتسه  وربور  ینینچ  نـیا  کانتـشحو  فـالتا  اـب  اـم 
یداـصتقا تیریدــم  ماـظن  رد  هـک  ییاـه  یگتخیر مـه  هـب  نآ  عـبت  هـب  یزرا و  عباـنم  صیــصخت  رد  اـه  یتـالاوم یب ّیلم و 
.تسا هدش  دوبان  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  رالد  درایلیم  راب ۲۵۰  کی  رالد و  درایلیم  راب ۳۳۰  کی  هداتفا  قافتا  روشک 

.دوب یزاسدوبان  نیمه  طقف  شا  هعجاف لک  شاک 
وربور مه  اه  یراجنهان اه و  ییاسران زا  یهوبنا  اب  ّیلم  ماظن  مداد  حیضوت  هک  یحرـش  هب  یزاسدوبان  نیا  ی  هیـشاح رد 

: تـفگ ینموـم  رتکددـندش  تسکـشرو  یتعنـص  دـیلوت  هاـگنب  رازه  زا ۵  شیب  یناـمز  هاــتوک  ی  هرود کــی  رد.تـسا  هدوـب 
هب زورما  اـت  دیـسر  ماجنارـس  هب  ماـجرب  هک  یزور  نآ  زا  مـنک  بـلج  هـتکن  نـیا  هـب  ار  ّهوـق  هـس  یمارگ  رایـسب  نارـس  هجوـت 

ییاه یگدـش ریخـست  اه و  یراگنا لهـس  رطاخب  هنافـسأتم  هک  میدرک  حرطم  یدربهار  داهنـشیپ  کی  ام  عطقنیـال  تروص 
.دشن هجوت  یدربهار  داهنشیپ  نیا  هب  دراد  دوجو  روشک  یساسا  یاه  یریگ میمصت ماظن  رد  هک 

ی هریخذ نیرت  یتایح ای  یتایح  ی  هریخذ کی  ناونع  هب  تسه  هک  یحطس  ره  رد  روشک  یزرا  ریاخذ  میدرک  داهنشیپ  ام 
روحم همانرب  روحم و  ییاناد  فافـش ، ماظن  کی  نآ  تنـس  کی  ره  صیـصخت  یارب  دوش و  مالعا  ّیلم  ماـظن  کـیژتارتسا 

.دوش دیهمت  زرا  صیصخت 
دامتعا رب  ینتبم  قفاوت  کـی  قفاوت  نیا  دـیوگ  یم اـکیرمآ  تقو  روهمج  سیئر  میتفگ  اـم  دـش  هتفریذـپ  ماـجرب  هک  یناـمز 

.تسا ییامزآ  یتسار  رب  ینتبم  قفاوت  کی  هکلب  تسین  لباقتم 
روط هب  ار  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  عباـنم و  دـیاب  اـم  نیارباـنب  دوب و  دـهاوخ  لزلزتم  یقفاوت  ًاـعطق  میتفگ  ساـسا  نیا  رب 

.میهد رارق  هجوت  دروم  هژیو 
یارب یلمحم  کی  هب  لیدـبت  ناریا  داصتقا  رد  ینونک  طیارـش  رد  دـیلوت  هکنیا  رابتعا  هب  هژیوب  میداد  حیـضوت  نامز  نآ  رد 

بحاـص مـیت  کـی  مدرک  ضرع  هـک  یلاـناک  زا  رگم  دوـشن  هداد  صیــصخت  دــیلوت  ماــن  هـب  یزرا  چــیه  هدــش  تـنار  بـسک 
یدربهار یاه  تراظن دنریگب و  میمصت  نآ  ی  هرابرد یمـسر  تاماقم  هب  تبـسن  اه  سانـشراک عطاق  تیرثکا  اب  تیحالص 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۰طباور 



.دوش دیهمت  تسیاب  یم داسف  رپ  یتنار و  عماطم  هب  تبسن  ریگ  میمصت میت  یریذپ  بیسآ  رظن  زا  مه 
لیدـعت سوـحنم  ی  هرود رد  هـک  یدــیلوت  دــض  درکراـک و  جــک  یداـهن  رتـسب  هـک  دوـب  نـیا  اـم  قـطنم  دوـب ؟ هـچ  اـم  قـطنم 

ی هرود کـی  رد  دــندرک  مـالعا  لاـس ۱۳۹۳  رد  یمــسر  یاـه  شرازگ ساـسا  رب  دــش  راوآ  ناریا  داـصتقا  رــس  رب  یراـتخاس 
.دندش تسکشرو  یتعنص  دیلوت  هاگنب  رازه  زا ۵  شیب  ینامز  هاتوک 

کی اب  دنا  هدشن تسکشرو  زونه  هک  مه  یتعنـص  یاهدحاو  یدعب  شخب  تفگ  یم یمـسر  یاه  شرازگ نامز  نامه  رد 
ات دیدج  یدیلوت  یاه  تیفرظ ندرک  هفاضا  هک  دوب  نیا  ام  ثحب  دوزفا : یو.دننک  یم دـیلوت  اه  تیفرظ موس  کی  ات  مود 
هب دوش  داجیا  یدیدج  دحاو  ره  هک  تسانعم  نیدب  تسه  رقتـسم  یدیلوت  دض  درکراک و  جک  یداهن  راتخاس  هک  ینامز 
ریز دـیلوت  هب  ای  دـنوش  یم هتـسکشرو  تعرـس  هب  دوش و  یم  التبم  ی  هراـشا دروم  یلبق  تشونرـس  هب  یهاـتوک  ی  هلـصاف

دقاـف تـلود  دوـب  نـیا  مـیداد  یم حیـضوت  ناـمز  نآ  رد  هـک  یمود  قـطنم  تـفگ : ینموـم  رتکد.دـنوش  یم روـبجم  تـیفرظ 
.تسا همانرب 

رگا یتـح  مینک  تکرح  هدـش  دازآ  یزرا  عباـنم  یا  هماـنرب ریغ  یاـه  صیـصخت تمـس  هب  هماـنرب  نودـب  یاهدـنیآرف  رد  رگا 
دنیوگ یم ناشدوخ  دنتـشون  اه  ییاکیرمآ هک  میرحت  رنه  باتک  ساـسا  رب  دـشابن  یلـصا  ی  هکرحم یورین  داـسف  تنار و 
دقاـف روـما  فرــص  هـک  میناـشکب  تمــس  نـیا  هـب  ار  روـشک  یزرا  کـیژتارتسا  عـبنم  هنارگاوـغا  هـک  تـسا  نـیا  یراذــگفده 

هب مـیدرک  یم ناــمز  نآ  رد  هــک  یموــس  لالدتــسا  داد : هــمادا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتـسا.دوش  تیوـلوا 
ناونع هب  نآ  هب  تشاذـگ و  شدوخ  تیاـس  یور  ربماون ۲۰۱۵  هدزناپ  رد  زرتیور  هک  دـش  یم طوبرم  کـیژتارتسا  یلیلحت 

.درک هراشا  یبرغ  یاه  کنت کنیت  لیلحت 
ناریا اب  روحم  دیلوت  تدم  رود  دنویپ  دیابن  ام  تسا  هدننکش  قفاوت  نیا  تفگ  امابوا  هکنیا  لیلد  هب  دندوب  هتفگ  اجنآ  رد 

.تسا هداتفا  قافتا  رییغت  ماجرب  زا  سپ  مییوگب  هنازاسرهاظ  میورب و  یشیامن  راک  تمس  هب  دیاب  مینک  رارقرب 
.میورب ناریا  رد  یتیعمج  هورگ  کی  تمس  هب  دیاب  ام  دندوب  هتفگ  کیژتارتسا  لیلحت  رد  یزاسرهاظ  رد 

.دندوب هتشاذگ  دنمتورث  قوف  ی  هقبط ار  نآ  مسا  لیلحت  نآ  رد 
تـسیب کی  ینعی  رفن  نویلیم  هس  دودح  ناریا  رد  هورگ  نیا  یتیعمج  ی  هزادنا دهد  یم ناشن  ام  تاعلاطم  دـنتفگ  اهنآ 

.تسا تیعمج  لک  متفه  و 
یاــپ ریز  هــک  یا  هزبرخ هتـــسوپ  یا و  هعـــسوت دــض  یراــکبیرف  یارب  یلیخ  هــک  دـــنراد  یگژیو  ود  دـــنمتورث  ربا  هورگ  نــیا 

یگژیو ود  هورگ  ود  نـیا  دوزفا : یو.دـندروخ  یزاـب  اـهنآ  هنافـسأتم  دـنیآ و  یم ناـشراک  هـب  دـنتخادنا  اـم  یمارگ  نالوئــسم 
.دنراد

یارب یگدامآ  رظن  زا  یتیدودحم  چیه  هکنیا  مود  یگژیو  یلمجت و  سکول و  یاهالاک  فرـصم  یارب  نایاپ  یب شطع  لوا 
صخـشت اـهنآ  رظن  زا  دـشاب  رت  نارگ یلمجت  سکوـل و  یاـه  سنج هچ  ره  هکنیا  لـیلد  هب  دـنرادن  نیگنـس  یاـه  تـخادرپ

.دنک یم مهارف  یرتشیب 
هنشاپ کی  نیا  دنک و  یم ادیپ  رشن  دوش و  یم ریگارف  دوش  رارکت  هرود  دنچ  یسکول  فرصم  ره  هکنیا  یساسا  ی  هلئـسم

.دنک یم رادیدپ  ّیلم  ماظن  یارب  گرزب  لیشآ 
ار یریگ  میمصت ماظن  دوش و  یم لابند  یا  هناسر یاهایفام  طسوت  لخاد  رد  هک  یراکبیرف  هب  منک  هراشا  مهاوخ  یم نم 

.دنک یم رود  حیحص  یراذگ  تیولوا  ناوت  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم جیگ 
هچنآ زا  رتالاب  رایـسب  یحطـس  رد  نامدوخ  ییاناد  یاه  تیفرظ زا  هک  میراد  زاین  ردـقچ  اـم  دـهد  یم ناـشن  اـهنیا  ی  همه

ار تاجن  هار  ًامئاد  هک  ینونک  ی  هویش نیا  زا  مینک و  هدافتسا  دیآ  یم نوریب  تلود  سلجم و  اوق و  نارس  تامیمـصت  رد 
ریـسم نیا  مینادـب  میوش و  جراخ  اه  یرورپ هلفـس  ییوس  زا  ییارگ و  فرـصم اهدیـسبوس ، فذـح  اه ، یزاس تاـبث  یب رد 

.تسه تسب  نب  ریسم  کی  ًاعطق 
سدــنهم یاـقآ  دــننام  یگرزب  هرهچ  ددــم  هـب  سدــقم  عاـفد  ی  هرود رد  هژیوـب  هـک  ییاـناد  ی  هریخذ زا  یریگ  ماـهلا  اـب  اــم 

میناوت یم دـش  داجیا  یرفعج  یدـباع  نیـسح  ّیوبن و  دازهب  دـننام  ینارگید  بسن و  یلاع  یفطـصمریم  یاـقآ  یوسوم و 
یگدـنز تیفیک  ءاـقترا  مدرم ، هب  یـشخب  دـیما  یارب  ار  هار  مـینک و  هدافتـسا  یرتدـمآراک  هوـحن  هـب  ییاـناد  ی  هریخذ نآ  زا 

 



ءاقترا هرخألاب  یرورپ و  هلفس  هب  نداد  رد  نت  یاجب  یدیلوت  یاه  هزیگنا ندرک  نیریش  ناتـسدورف ، هژیوب  مدرم  ی  هماع
ینموم رتکد.میشاب  دهاش  یداهن  راتخاس  رد  یداینب  تاحالصا  اب  یکیدزن  ی  هلصاف رد  یناهج  داصتقا  رد  ناریا  هاگیاج 

هد هب  کیدزن  ناریا  ی  هعماج داصتقا و  یلیمحت ، گنج  عورـش  ات  زرا  خرن  گرزب  شهج  نیلوا  ی  هلـصاف رد  طـقف  تفگ :
.درک هبرجت  ار  کوش 

.تسا از  نورب  یاه  کوش نیمزرس  ناریا  هکنیا  ی  هطساو هب  تسا  یتایح  رایسب  ی  هلئسم کی  نیا 
أـشنم دـشاب و  هتـشاد  تعیبط  رد  هشیر  اه  کوش نیا  هاوخ  دراد  رارق  ییاه  کوش نینچ  ضرعم  رد  ًاـمئاد  هک  ینیمزرس 
یارب هک  یزیچ  نآ  دـشاب ؛ یناسنا  تـالماعت  نآ  أـشنم  هاوخ  دـشاب و  یلاسکـشخ و … هلزلز و  لیـس و  دـننام  یلماوع  نآ 

تارییغت اـب  شخبرمث  هـنازرودرخ و  ههجاوـم  یارب  ّیلم  ماـظن  فاــطعنا  تردــق  دــنک  یم ادــیپ  تـیمها  ینیمزرــس  نـینچ 
نیا رکذ  دــنراد  ناریا  ی  هعــسوت یورگ  رد  لد  هـک  یناـسک  ی  هـمه یارب  دــیاش  تـفگ : یو.تـسا  هبقرتـم  ریغ  یناـهگان و 

دنا هدرک حیرـصت  یللملا  نیب  یاـه  ناـمزاس از  نورب  کوش  ی  هیحاـن زا  طـقف  هک  دـشابن  فطل  زا  یلاـخ  یتاـیح  ی  هلئـسم
.تسا هداتفا  قافتا  ناریا  رد  ییاهنت  هب  ناهج  سایقم  رد  هلزلز  عوقو  دراوم  دصرد  رب ۳۰  غلاب  هتشذگ  ی  ههد ود  یط 
حیرـصت یزرواشک  داهج  ترازو  یمـسر  یاـه  شرازگ هک  تسه  لیـس  یعیبط  أـشنم  اـب  از  نورب  یاـه  کوش زا  رگید  یکی 

نیا نیع.دنتسه  ریذپ  بیسآ  لیس  ربارب  رد  ام  یزرواشک  یضارا  لک  موس  کی  رب  غلاب  هتشذگ  ی  ههد هس  یط  دنک  یم
.تسا لمأت  لباق  مه  یعیبط  یایالب  ی  هیقب یلاسکشخ و  دروم  رد  هلئسم 

یروآ بات  ناوت  فاطعنا و  تردق  هک  تسا  نیا  تسه  تیمها  زئاح  ناریا  ینونک  طیارـش  یارب  رایـسب  هک  یزیچ  نآ  اما 
هاـگیاج و نآ  راـبتعا  هـب  هدرک و  ادــیپ  یرت  هدــننک نـییعت  رایــسب  داــعبا  ناریا  یارب  زورما  اــت  لاــس ۱۳۹۸  رخاوا  زا  هژیوـب 

یاه هورگ رگا  لوصالا  یلع  تسا و  هدرک  ادیپ  ییالاب  تیمها  ّیلم  داصتقا  ی  هرادا یارب  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  تلزنم 
حطــس رایــسب  یاـه  یدنمــشوه اـب  اـم  دورب و  رتـالاب  یلیخ  دـیاب  نآ  تـیمها  دـنراذگب  بـلط  تـصرف  دــساف و  وـج ، تـنار 
همادا ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا.میوش  هجاوم  یزرا  دمآرد  کیژتارتسا  یاه  تیفرظ ی  هلئـسم اب  یرتالاب 
بیـسآ ی  همه راـنک  رد  زورما  اـت  لاـس ۱۳۹۸  ناتـسمز  لـصف  زا  هک  منک  یم بلج  هـتکن  نـیا  هـب  ار  ناتـسود  هجوـت  داد :

یاـه کوش شوختـسد  هراومه  اـم  دراد ؛ ناریا  تعیبـط  هعماـج و  یـسایس و  داـصتقا  هک  یخیراـت  یتنـس و  یاـه  یریذـپ
وربور نامزمه  روطب  زاـس  تشونرـس  رایـسب  یاز  نورب  کوش  هس  اـب  لاـس  کـی  زا  رتمک  ی  هلـصاف رد  میا و  هدوب  از  نورب 

هنادرمناوجان تشگزاب  ناریا ؛ یارب  تفن  تارداص  یاه  تیفرظ تفن و  تمیق  ریگمـشچ  شهاک  زا  دنترابع : هک  میا  هدـش
اب یناـهج  ی  هعماـج لـک  دــننام  ناریا  ی  هعماـج داـصتقا و  ی  هجاوـم هرخـألاب  اـکیرمآ و  یوـس  زا  اـه  مـیرحت راــب  تیاــنج و 
یپرد و یپ یاه  کوش نینچ  اب  ههجاوم  ًاتعیبط  یتنار  ی  هتفاین هعـسوت  داصتقا  کی  یارب  داد : همادا  یو.اـنورک  ی  هدـیدپ

.تسا یتایح  ی  هلئسم کی  راذگرثا  تدشب 
یسانشراک ییاناد و  ی  هریخذ زا  ار  ناشدوخ  یدنم  هرهب  لیسناتپ  هکنیا  نودب  هوق  هس  نارس  صوصخب  طیارـش  نیا  رد 

رایسب تارایتخا  رگید  یوس  زا  دنا و  هدش وربور  یریطخ  طیارش  اب  وس  کی  زا  دنـشاب  هداد  شیازفا  یراد  ینعم لکـش  هب 
.دنا هدرک ادیپ  مه  یفراعتم  ریغ 

یارب ّیلم  ناوـخارف  کــی  دــنا و  هدادــن صیخــشت  ار  زاــین  نـیا  زوـنه  ناــشدوخ  هـک  تـسه  فسأــت  غـیرد و  یاــج  ردــقچ 
مهارف ناشدوخ  یارب  هنیمز  نیا  رد  یداهن  دیهمت  عون  چیه  دـنا و  هدرکن مالعا  روشک  ییاناد  یاه  تیفرظ زا  یریگ  کمک

نـید و تاـعلاطم  ی  هســسؤم رد  اـم  دـنک و  یمن مـک  اـم  یاـه  تیلوئــسم راـب  زا  اـهنیا  زا  مادــکچیه  تـفگ : یو.دــنا  هدرکن
.مینک کمک  ار  اهنآ  هنیمز  نیا  رد  مینک  یم شالت  نامدوخ  مهس  هب  داصتقا 

.ددرگ یمرب اهنآ  دیلوت  ی  هینب هب  ّیلم  یاه  ماظن تمواقم  ناوت  یروآ و  بات  ساسا 
ی هـینب ی  هـصرع رد  ار  شخب  ءـالتعا  یاــه  تـیفرظ هـک  یناــمز  اــت  یتـنار  ی  هتفاــین هعــسوت  یاــهداصتقا  یارب  صوـصخب 

روشک فاطعنا  تردق  یور  یزرا  عبانم  هب  یـسرتسد  ی  هزادنا هب  یروآ  بات  یارب  یرـصنع  چیه  دـنا  هدرکن لاعف  یدـیلوت 
.دراذگ یمن ریثأت 

ییاـناد و ناوـت  اـت  دـننک  کـمک  هکنیا  یارب  میهاوـخ  یم ددـم  ناـمدوخ  مهـس  هب  روـشک  نازوـسلد  ی  هـمه زا  اـم  نیارباـنب 
.دنک ادیپ  ءاقترا  هنیمز  نیا  رد  ّیلم  ماظن  ی  هشیدنا ی  هینب
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

باتفآ ناریا -  رد  اه  کناب زرا و  خرن  یلم ، لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت یقیاقح   

زوین رتیت  ناریا -  رد  اه  کناب زرا و  خرن  یلم ، لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت یقیاقح   

زوین راهب  ناریا -  رد  اه  کناب زرا و  خرن  یلم ، لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت یقیاقح   

نیالنآ دامتعا  ینموم -  داشرف  نابز  زا  ناریا  رد  اه  کناب  زرا و  خرن  یلم ، لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت  یقیاقح   

یربخ هاگیاپ  ینموم -  داشرف  نابز  زا  ناریا  رد  اه  کناب  زرا و  خرن  یلم ، لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت  یقیاقح   
نارامج

لادتعا تسا -  هدش  دوبان  یزرا  کیژتارتسا  ریاخذ  رالد  درایلیم  نونک ۵۸۰  ات  لاس ۶۹  زا   

زوین ریوب  ایند -  رد  اه  نیرت  شزرا  یب  وزج  ناریا  لوپ  / یلم لوپ  شزرا  یدوبان  زا  هدنهد  ناکت  یقیاقح   « 

۱۶۱۶
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۶
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاه تلود  طـسوت  لاـس ۱۹۸۵  رد  هـک  تـسا  یا  هـقطنم  ناـمزاس  کـی  (، ECO  ) وکا یداـصتقا  یاـه  یراـکمه  ناـمزاس   
.دش سیسات  وضع  یاهروشک  نایم  یگنهرف  ینف و  یداصتقا ، یاه  یراکمه  هعسوت  یارب  هیکرت  ناتسکاپ و  ناریا ،

هب ناـمزاس  نیا  روشک ، هب ۱۰  وـضع  یاـهروشک  دادـعت  شیازفا  ECO و  نامزاس هب   RCD نامزاس ندـش  لیدـبت  زا  سپ   
.درک ادیپ  یا  هژیو  شقن  یا  هقطنم  نامزاس  کی  ناونع 

یگنهرف ثاریم  رصانع  ظفح  یارب  اهروشک  دوش  صخشم  یسررب و  مهم  هلئـسم  نیا  هک  درک  میهاوخ  هیهت  ار  یدنـس   
نیا میناوتب  ات  داد  دـنهاوخ  ماجنا  ییاه  یراکمه هچ  دـنور ، یم نیب  زا  کیدزن  یاه  لاـس رد  مینکن  هجوت  اـه  نآ هب  رگا  هک 

.مینک ظفح  ار  یگنهرف  رصانع 

یاـه تلود  طـسوت  لاـس ۱۹۸۵  رد  هـک  تـسا  یا  هـقطنم  ناـمزاس  کـی  (، ECO  ) وکا یداصتقا  یاـه  یراـکمه  ناـمزاس 
.دش سیسات  وضع  یاهروشک  نایم  یگنهرف  ینف و  یداصتقا ، یاه  یراکمه  هعسوت  یارب  هیکرت  ناتسکاپ و  ناریا ،

یروـهمج ناتـسناغفا ، یمالـسا  یروـهمج  هـلمج  زا  دـیدج  وـضع  تـفه  تفاـی و  شرتـسگ  وـکا  ناـمزاس  لاـس ۱۹۹۲  رد 
هب ناتـسکبزا  یروهمج  ناتـسنمکرت و  ناتـسکیجات ، یروهمج  ناتـسزیقرق ، یروهمج  ناتـسقازق ، یروهمج  ناـجیابرذآ ،

.دندش هفاضا  نآ 
هب ناـمزاس  نیا  روشک ، هب ۱۰  وـضع  یاـهروشک  دادـعت  شیازفا  ECO و  نامزاس هب   RCD نامزاس ندـش  لیدـبت  زا  سپ 

.درک ادیپ  یا  هژیو  شقن  یا  هقطنم  نامزاس  کی  ناونع 
.دنا هدش  عقاو  ناهج  قطانم  نیرت  یدربهار زا  یکی  رد  دنتسه و  کرتشم  خیرات  گنهرف و  یاراد  هک  ییاهروشک 

دوش دوش یمیم فرطرب   فرطرب یگنهرف » » یگنهرف تالماعت   تالماعت  » » اباب تاضراعت   تاضراعت

لح رد  گنهرف  تیمها  هب  هراشا  اب  هقطنم  رد  ییارگمه  یاهداهن  زا  یکی  ناونع  هب  وکا ، یگنهرف  هسـسوم  سیئر  اـنریا - نارهت -
.دوش یم فرطرب  یگنهرف » تالماعت   » اب لئاسم  نیا  تفگ : یا ، هناسر تاضراعت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۳طباور 

https://www.irna.ir/news/84067163/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84067163/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


.دش ساسحا  یگنهرف  شخب  یایحا  هب  زاین  هنیمز ، شیپ  نیا  اب 
نیموـس رد  نآ  همانــساسا  یاـضما  اـب  دوـخ ، یلعف  ناوـنع  تـحت  وـکا  یگنهرف  هســسوم  سیــسات  اــب  یمــسر  تقفاوـم 

، یگنهرف یاه  تبارق  میکحت   » درکیور اب  دـش  رازگرب  ناتـسکاپ  داـبآ  مالـسا  رد  سرام ۱۹۹۵  رد  هک  وکا  هنـالاس  سـالجا 
یگنهرف یعاـمتجا و  یاـه  شور  قـیرط  زا  وـضع  یاــهروشک  یاــه  تـلم  ناــیم  هناتــسود  طــباور  یوـنعم و  یاهدــنویپ 

.دش ققحم  یلمع » یروئت و  تروصب 
ناریا یمالـسا  یروهمج  یرازگربخ  زا  اریخا  یدیدزاب  رد  هام ۱۳۹۸ ، ید  زا  وکا  یگنهرف  هسـسؤم  تساـیر  یتخب ، رورس 

.درک حیرشت  ییانورک  راگزور  رد  ار  هسسوم  نیا  یاه  همانرب وگو و  تفگ یرازگربخ  نیا  یگنهرف  راگنربخ  اب  انریا ) )
یگنهرف ثاریم  ظـفح  یارب  وـکا ، هقطنم  وـضع  یاـهروشک  یگنهرف  ثاریم  ترازو  اـب  یراـکمه  یگداـمآ  زا  نینچمه  یو 

.داد ربخ  یشومارف  رطخ  رد 
تیعــضو هـب  هجوـت  اــب  وـکا  هـک  لاوـس  نـیا  هـب  خــساپ  رد  یتـخب ، رورــس  یزاــجم   یاــضف  رد  اــه  تیلاــعف رتــشیب  زکرمت 

ار اه  تیلاعف یرایـسب  انورک  یریگ  همه  تفگ : دراد ، اهروشک  نایم  طباور  ظفح  یارب  ییاه  همانرب هچ  انورک  یریگ  همه
قبط یداـیز  یاـه  هماـنرب یگنهرف ، تاسـسوم  رگید  نوچمه  اـم  تسا ، هدرک  دودـحم  وغل و  گـنهرف ، هزوـح  رد  هژیو  هب 

.دش یم ارجا  ماگ  هب  ماگ  حرط و  نآ  هار  هشقن  لاس  ره  زاغآ  رد  هک  میتشاد  هشیمه  لاور 
ود یارب  میتـشاد و  هماـنرب  جـنپ  نمهب ) / ید  ) هیوناژ هاـم  رد  اـم  لاـثم  یارب  دـش ، وغل  اـم  یاـه  هماـنرب یرایـسب  هنافـساتم 

.میدوب هداتسرف  ار  اه  همانتوعد یتح  میدوب و  هدامآ  ًالماک  همانرب 
حطس رد  هک  نآ زا  دعب  دندوب ، هدمآ  نارهت  هب  ناتـسناغفا  زا  ینادنمرنه  یتح  هک  دوب  اه  همانرب نیا  زا  یکی  تاره  بش 

.مینک وغل  ار  همانرب  ود  ره  میدوب  روبجم  دش ، عونمم  مسارم  یرازگرب  یتلود 
هدـمآ دوـجو  هـب  عـضو  اـب  ار  دوـخ  تیلاـعف  اـیند ، یگنهرف  تاســسوم  رگید  دـننام  زین  وـکا  یگنهرف  هســسوم  دوزفا : یو 

.داد تقباطم 
ار ییاه  همانرب هلـسلس  یگنهرف  هسـسوم  رد  میا و  هدرک زکرمتم  یزاـجم  یاـضف  رد  ار  ناـمیاه  تیلاـعف رتشیب  اـم  زورما 

.میراد رانیبو  تروص  هب 
یطخ ثاریم  هراـبرد  طـخرب  تروـص  هـب  ییاـه  تســشن هلــسلس  دوزفا : درک و  هراـشا  هدــش  رازگرب  یاـه  هماـنرب هـب  یتـخب 

.درک یراکمه  ام  اب  هنیمز  نیا  رد  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هک  میدرک  رازگرب  وکا  هقطنم 
.دندرک تکرش  هنالاعف  اهرانیبو  نیا  رد  دندوب ، زین  وکا  هقطنم  زا  جراخ  راب  نیا  هک  ایند  روشک  زا ۱۱  یناگدنیامن 

هنیمز رد  یداـیز  یاـه  هـشقن میتـشاد ، بیهذــت  هاــگراک  یگزاــت  هـب  مـیدرک و  یزادــنا  هار ار  نیــالنآ  یاــه  هاــگراک هلــسلس 
.میراد طخرب  یاه  تسشن

یزاجم هاگشیامن  ناریا  رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک  اب  یراکمه  رد  اهزور  نیا  درک : هفاضا  وکا  یگنهرف  هسسوم  سییر 
نیا رد  ار  یزاـجم  یاـه  هاگــشیامن هلــسلس  تـسا  رارق  مـیا و  هداد بـیترت  وـکا  یگنهرف  هســسوم  یرلاــگ  رد  یرنه  راــثآ 

.میهدب رارق  وکا  یگنهرف  هقطنم  نابطاخم  سرتسد  رد  یرلاگ 
هـــسسوم رد  هــک  تــسا  ییاــه  باــتک یفرعم  اــم  رگید  هماــنرب  درک : هفاــضا  هناــیم  رواــخ  تاـــیبدا  ناـــبز و  داتـــسا  نــیا 

.میراد یزاجم  روط  هب  اه  نآ یفرعم  یارب  ییاه  همانرب دنوش و  یم رشتنم  یگنهرف 
باتک یفرعم  کیدزن ، یاه  تصرف رد  هک  میراد  راـشتنا  تسد  رد  باـتک  هب ۲۰  کیدزن  میا ، هدش رت  لاعف رـشن  هزوح  رد 

یفرعم تـشاد ، میهاوــخ  وا  یگلاــس  تبــسانم ۷۰۰  هـب  ار  هـقطنم  مـهم  ثاریم  زا  یکی  یدــنجخ ، لاــمک  راــگزور  راــثآ و 
.تسا ام  نیالنآ  یاه  همانرب زا  یکی  اه  باتک

یگنهرف تــالجم  راــشتنا  اــم ، یاــهراک  زا  رگید  یکی  داد : هـمادا  درک و  هراــشا  وــکا  یگنهرف  تــالجم  راــشتنا  هـب  یتــخب 
.تسا وکا  هسسوم 

یاـهروشک یموـب  یاهاذـغ  نآ  عوـضوم  هک  هدـش  رـشتنم  جـیتیره  وـکا  هـلجم  زا  یدـیدج  هرامـش  شیپ  زور  دـنچ  نـیمه 
.تسوکا هقطنم 

رـشتنم هعومجم  نیا  رد  مه  ییابیز  یاه  سکع میا ، هدرک عمج  ار  اـهروشک  یتنـس  یاهاذـغ  همه  ًاـبیرقت  هلجم  نیا  رد 

 



.دنشاب دونشخ  راک  نیا  زا  زین  نابطاخم  میراودیما  هدش و 
لاـس هکنیا  هب  رظن  اـب  وکا و  یگنهرف  هقطنم  کارتـشا  نیرت  مهم ناوـنع  هب  زوروـن  اـت  هدـنامیقاب  یاـه  هاـم هب  هراـشا  اـب  وا 
دریگ یم رارق  یتلاــح  هـچ  رد  هدــنیآ  یاــه  هاــم اــت  اــنورک  عـضو  مـیناد  یمن تـفگ : هدــشن ، رازگرب  زوروــن  مـسارم  هتــشذگ 
یزیر همانرب وکا  یگنهرف  هقطنم  وضع  یاهروشک  لاعف  کارتشا  اب  زورون ، هتسیاش  حطـس  رد  مسارم  یرازگرب  یارب  یلو 
یزاجم یاضف  رد  ار  دوخ  یاه  هژورپ دـشن  رتهب  عضو  رگا  یروضح و  ار  مسارم  دـهدب ، تسد  تصرف  رگا  درک و  میهاوخ 

.درک میهاوخ  هدامآ 
. میتسه نآ  تامدقم  یزاس  هدامآ لاح  رد  نونکا 

یارب وکا  یگنهرف  هسـسوم  یاه  همانرب هرابرد  یتخب  یـشومارف  هب  ور  یگنهرف  ثاریمرـصانع  ظفح  یارب  یراـکمه  دـنس 
هژیو هب  تسا ، مهم  رایـسب  وکا  یگنهرف  هسـسوم  یارب  کرتـشم  یگنهرف  ثاریم  ظـفح  تفگ : یـشومارف ، هب  ور  ثاریم 

.دنتسه نتفر  نیب  زا  هبور  هک  یثاریم 
نیمه زا  یکی  دـش  رازگرب  یطخ  ثاریم  هراـبرد  هک  یراـنیبو  میتـشاد  یـصاخ  هجوـت  عوـضوم  نیا  هب  تبـسن  هـشیمه  اـم 

.دوب اه  هغدغد نیمه  یاتسار  رد  اه و  همانرب
تبحـص وـکا ، وـضع  یاـهروشک  یطخ  ثاریم  هراـبرد  هیاپدـنلب  رظن و  بحاـص  ناداتـسا  تســشن  نـیا  رد  داد : هـمادا  یو 

.دندرک
.تشاد صاصتخا  قشم  هایس  ندناوخ  یناوخرهم و  هب  همانرب  نیا  زا  یشخب 

دنناوخب ار  یطخ  ثاریم  دنناوتب  هک  یناصـصختم  هنافـساتم  اهروشک  یرایـسب  رد  دش ، ماجنا  یبوخ  رایـسب  یاه  شزومآ
باـیان زورما  هک  رادـمان  ناداتـسا  هک  مـیدرک  رازگرب  ار  تسـشن  نـیا  اـم  لـیلد  نـیمه  هـب  دـنا  هدـش مـک  رایـسب  دـنمهفب ، و 

.دننازومایب ار  یطخ  یاه  هخسن ندناوخ  وکا ، وضع  یاهروشک  ناصصختم  هب  دنناوتب  دنا  هدش
همادا ار  راک  نیا  ام  زین  هدنیآ  رد  دربب و  هرهب  راگدنام  یوق و  ثاریم  نیا  زا  دنناوتب  دـیاب  هک  ناوج  سرون و  لسن  هژیو  هب 

.داد میهاوخ 
یرگـشدرگ یتسد  عیانـص  ترازو  اب  کیدزن  هدـنیآ  رد  اه  یراکمه زا  رگید  یکی  درک : هفاضا  وکا  یگنهرف  هسـسوم  سیئر 

.دنراد یشومارف  دیدهت  هک  تسا  یگنهرف  ثاریمرصانع  ظفح  عوضوم  اهروشک ، رگید  ناریا و  یگنهرف  ثاریم  و 
یگنهرف ثاریم  رصانع  ظفح  یارب  اهروشک  دوش  صخـشم  یـسررب و  مهم  هلئـسم  نیا  هک  درک  میهاوخ  هیهت  ار  یدنس 

میناوتب اـت  داد  دـنهاوخ  ماـجنا  ییاـه  یراـکمه هچ  دـنور ، یم نیب  زا  کـیدزن  یاـه  لاـس رد  مینکن  هجوت  اـه  نآ هب  رگا  هک 
.مینک ظفح  ار  یگنهرف  رصانع  نیا 

زا تفگ : وکا  یگنهرف  هسـسوم  اب  انریا )  ) ناریا یمالـسا  یروهمج  یرازگربخ  یاه  یراکمه زا  رکـشت  نمـض  یتخب  رورس 
یزاجم یاضف  رد  هک  ییاه  همانرب دیشاب و  ام  نابیتشپ  میا ، هدش یزاجم  یاضف  دراو  هک  یا  هلحرم رد  میهاوخ  یم امش 

.دیهدب ششوپ  دینک و  تیامح  ار  میراد 
.دراد بطاخم  نابز  یسراف  یاهروشک  هژیو  هب  وکا  هقطنم  یاهروشک  مامت  رد  هکلب  تسا ، ربتعم  ناریا  رد  اهنت  هن  انریا 

زا یگنهرف  هسـسوم  کی  ناونع  هب  ام  درک : هفاضا  یا  هناسر تاضراعت  لح  رد  گنهرف  تیمها  هب  هراشا  اـب  یتخب  رورس 
دنریگب هدـهع  رب  ار  یعامتجا  یرنه و  یگنهرف و  لئاسم  شـشوپ  رتشیب  میراد   راظتنا  وکا  وضع  یاهروشک  یاـه  هناـسر

اه مهاـفت ءوـس  نـیا  لـیلد  نوـچ  دـننک  کـمک  اـه  مهاـفت ءوـس  یـضعب  ندرب  نـیب  زا  هـقطنم و  مدرم  ندـش  کـیدزن  هـب  و 
.تسا رگیدکی  زا  یربخ  یب

اه تـلم هناـیم  یکیدزن  بجوـم  هـک  تـسا  یـشزرو  یعاـمتجا و  یگنهرف ، راـبخا  شــشوپ  اـه  هناـسر یاـه  تلاـسر زا  یکی 
.دنک یم  داجیا  مهافت  کرتشم و  عفانم  اهنآ  نایم  دش و  دهاوخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد دوش -  یم فرطرب  یگنهرف » تالماعت   » اب تاضراعت   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۵طباور 
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۰۰



زوین سراپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

هزوـح راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیــصحت  یــشزومآ و  نواـعم  دــنودمحا ، عاــجش 
ون نایوجـشناد  یارب  هدـش  ماـجنا  یاـه  یزیر هماـنرب  هراـبرد  ناوج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد 

لوا هتفه  هک ۶  تسا  تروصنیا  هب  دورو  ون  نایوجـشناد  یارب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یزیر  همانرب  درک : راـهظا  دورو 
.دننیبب شزومآ  یروضح  تروص  هب  ار 

تبث یکینورتکلا  هدنورپ  لیکشت  اب  هدوب و  یزاجم  هویش  هب  نایوجـشناد  یارب  دحاو  باختنا  یاه  دنیارف مامت  دوزفا : وا 
.دش دهاوخ  ماجنا  نانآ  مان 

هدکـشناد ره  هب  نایوجـشناد  دورو  زور  نامه  زا  درک : حیرـصت  دورو  ون  نایوجـشناد  مرت  مان  تبث  هب  هراـشا  اـب  دـنودمحا 
دیاـب ماـن  تبث  یارب  یدورو  نایوجـشناد  هک  ارچ  میهد ؛ یم صاـصتخا  ماـن  تبث  دـنیارف  لـیمکت  روـظنم  هب  ار  هـتفه  کـی 

هدکشناد هب  راشف  مدع  تلع  هب  ینامز  هلـصاف  نیا  رد  دنهد و  لیوحت  هدکـشناد  شزومآ  هب  ار  دوخ  ملپید  کردم  لصا 
.دوب دنهاوخ  یراک  نینچ  ماجنا  هب  زاجم  تیعمج  ماحدزا  زا  یریگولج  و 

دورولا دیدج  نایوجشناد  هب  هاگباوخ  صاصتخا  هوحن 
دورو وـن  نایوجـشناد  هب  هاـگباوخ  صاـصتخا  هراـبرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یــشزومآ و  نواـعم 

رفن یلا ۱۲۰۰  ناـنآ ۱۰۰۰  دادـعت  هـک  ارچ  مـیا ، هـتفرگ  رظن  رد  نایوجـشناد  یارب  هاـگباوخ  رد  هرفن  کـی  یاـه  قاـتا تـفگ :
یاه یگنهامه اب  مه  دـیدج  نایوجـشناد  یدورو  نشج  نینچمه  دوش ، ظفح  ناـش  تمالـس  دـیاب  تروصنیا  هب  هدوب و 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هاگشناد  یگنهرف  تنواعم 
رارق یزاـجم  تروـص  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  ار  نایوجـشناد  یاـه  شزوـمآ ساـسا  هیاـپ و  داد : همادا  دـنودمحا 
نیا دوـب  یروـضح  سـالک  یرازگرب  ناـهاوخ  یلمع  سورد  دـننام  دوـخ  سرد  تیهاـم  هب  اـنب  یداتـسا  رگا  اـما  میا ، هداد 

.داد میهاوخ  هتفه  تدم ۶  یط  وا  هب  ار  هزاجا 
دشرا و یـسانشراک  عطقم  نایوجـشناد  درک : حیرـصت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم 

عـالطا هاگـشناد و  یوس  زا  هدـش  هدـید  کرادـت  یاـه  هماـنرب اـب  دنتـسه  دوخ  یاـه  هماـن ناـیاپ  ماـجنا  لاـح  رد  هک  یرتکد 
ماجنا ناداتـسا  یرایمه  اب  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف زور  تدم ۲۰  هب  دنناوت  یم ییوجـشناد  تنواعم  هب  یناسر 

.تسین تدم  ینالوط  رقتسم  همانرب  هدوب و  گنیلته  متسیس  کی  نیا  هتبلا  دنهد ،
هک درک  لاسرا  یمایپ  ناداتسا  یارب  تارباخم  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  تنرتنیا  تیعضو  هرابرد  وا 

قاتــشم یزاـجم  تروـص  هـب  هطوـبرم  یاـه  مرف ندرک  رپ  اــب  اــه  نآ داد و  یم ربـخ  ناــگیار  تنرتـنیا  گــیگ  زا ۱۲۰  نآ  رد 
.تسا هدیسرن  نآ  ندش  لاعف  زا  یربخ  نونکات  اما  دندوب ، هیده  نیا  تفایرد 

هک میدرک  دروـخرب  عوـضوم  نیا  هب  میداد  ماـجنا  هتـشذگ  مرت  رد  هـک  ییاـه  یریگیپ اـب  درک : یروآداـی  ناـیاپ  رد  دـنودمحا 
رد اـما  تسا ، هدوب  رب  هنیزه  رگید  یـشخب  ناـگیار و  نایوجـشناد  یارب  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ تنرتـنیا  هفرعت  زا  یـشخب 

.ریخ ای  دش  ناگیار  نایوجشناد  تنرتنیا  تیعضو  هک  مدشن  هجوتم  هدنب  نایاپ 
یربخ نونکات  اما  تفرگ  دهاوخ  قلعت  ناگیار  تنرتنیا  ناداتـسا  دننامه  نایوجـشناد  هب  هک  تسا  هدرک  مالعا  تارباخم 

.تسا هدوبن  تیعضو  نیا  زا 
دیناوخب رتشیب 

دننیب دننیب یمیم شزومآ   شزومآ یروضح   یروضح همالع ، ، همالع دورولادیدج   دورولادیدج نایوجشناد   نایوجشناد

تدم هب  هاگشناد  نیا  دورو  ون  نایوجشناد  هتفرگ ، تروص  یزیر  همانرب  قبط  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم 
.دننیب یم شزومآ  یروضح  هتفه ،  ۶

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۶طباور 

https://www.yjc.ir/fa/news/7514651/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7514651/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF


؟ دننک عافد  نیالنآ  تروص  هب  دوخ  همان  نایاپ زا  همالع  نایوجشناد  هنوگچ 
ییابطابط همالع  هاگشناد  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت  طیارش 

دوش یم ناگیار  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تنرتنیا 
دش مهارف  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یلاتیجید  هناخباتک  رد  یسرد  یاه  باتک لیاف  هب  یسرتسد  ناکما 

یئابطابط همالع هاگشناد   DBA و MBA یاه هرود زا  لابقتسا  قنور و 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین سراپ  دننیب -  یم شزومآ  یروضح  همالع ، دورولادیدج  نایوجشناد   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تعاس رهم ۱۳۹۹  هبنـش ۱۵  هس  دـش  رـشتنم  اـنورکاسپ  یـسانش  بیـسآ یلم  هورگراـک  شرازگ  دـیتاسا ؛ جیـسب  طـسوت   
هماـنهام کــی  بلاــق  رد  اــنورکاسپ  یــسانش  بیــسآ یلم  هورگراــک  شرازگ  ییوجــشناد  یاــه  لکــشت هاگـشناد /    ۱۹:۰۴

.دش رشتنم  دیتاسا  جیسب  طسوت  یناسر  عالطا یلیلحت و  یشهوژپ ،

هللا لـضف نآ  ریبدرـس  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع  یدنویـش ، نارماـک  هماـنهام  نـیا  لوئـسمریدم   
.تسا دنونسح 

.دننک هدهاشماجنیا  زا  ار  انورکاسپ  یسانش  بیسآ همانهام  دنناوت  یم نادنم  هقالع  

؛ دیتاسا جیسب  طسوت 

دش رشتنم  انورکاسپ  یسانش  بیسآ یلم  هورگراک  شرازگ 

دشدش رشتنم   رشتنم انورکاسپ   انورکاسپ یسانش   یسانش بیسآ بیسآ یلم   یلم هورگراک   هورگراک شرازگ   شرازگ

دیتاسا جیـسب  طسوت  یناسر  عالطا یلیلحت و  یـشهوژپ ، همانهام  کی  بلاق  رد  اـنورکاسپ  یـسانش  بیـسآ یلم  هورگراـک  شرازگ 
.دش رشتنم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۷طباور 

https://ana.press/fa/news/5/521294/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://ana.press/fa/news/5/521294/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


تعاس ۱۹:۰۴ رهم ۱۳۹۹  هبنش ۱۵  هس 

/ هاگشناد

ییوجشناد یاه  لکشت   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۸طباور 



جیسب طسوت  یناسر  عالطا یلیلحت و  یـشهوژپ ، همانهام  کی  بلاق  رد  انورکاسپ  یـسانش  بیـسآ یلم  هورگراک  شرازگ 
.دش رشتنم  دیتاسا 

یـسانش بیـسآ یلم  هورگراـک  شرازگ  اـنآ ، یرازگربـخ  هاگـشناد  هورگ  یهاگـشناد  یاـه  لکـشت هزوـح  راـگنربخ  شرازگ  هب 
جیـسب طـسوت  اـنورکاسپ  یـسانش  بیـسآ یناـسر  عـالطا یلیلحت و  یــشهوژپ ، هماـنهام  لوا  هرامــش  بلاـق  رد  اـنورکاسپ 

.دش رشتنم  دیتاسا 
هللا لـضف نآ  ریبدرــس  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یدنویـش ، نارماـک  هماـنهام  نـیا  لوئـسمریدم 

.تسا دنونسح 
.دننک هدهاشماجنیا  زا  ار  انورکاسپ  یسانش  بیسآ همانهام  دنناوت  یم نادنم  هقالع

/۴۱۱۸/ مایپ یاهتنا 

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

اهراکهار اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو 
یللملا نیب  یاه  یراکمه  رتفد  ریدم  طسوت  هامرهم   ۱۴، اهراکهار اه و  ترورض  ؛ اه هاگـشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو 

.دوش یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqzZa يپاــچ هخــسن  ۱۴۸ دــــیدزاب :  ١٣٠٣٠ ربـــخ : هرامــــش   ٠٩:١٥ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشود ١٤ 

aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal <<

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

، یگنهرف یاــه  نوناــک یرــسارس  تاــباختنا  نیمراــهچ  یدــنب  ناــمز  وجــشناد ، یرازگربــخ  هاگـــشنادراگنربخ  شرازگ  هــب 
ناوـخارف شرازگ ، نـیا  ساسارب.دـش  مـالعا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجــشناد  یبهذـم  یعاـمتجا و  یبدا ، _ یرنه

و ۳  ۲ یماسا : دـییات  یـسررب و  هام ، ناـبآ  یلا ۱  رهم   ۲۷ یروتادـیدناک : مالعا  رهم ، یلا ۲۶   ۱۱ اه : نوناـک  یریگوضع 
.دوش یم رازگرب  هام  نابآ  ۴ و ۵  یرسارس : تاباختنا  هام و  نابآ 

اهراکهار اهراکهار اهاه  وو   ترورض   ترورض اهاه ؛ ؛ هاگشناد   هاگشناد ندش   ندش یللملا   یللملا نیب   نیب رانیبو   رانیبو

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد یگنهرف   یگنهرف یاه   یاه نوناک نوناک یرسارس   یرسارس تاباختنا   تاباختنا نیمراهچ   نیمراهچ یدنب   یدنب نامز نامز
دشدش مالعا   مالعا

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۹طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13030
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13030
https://snn.ir/fa/news/881016/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/881016/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۰

جارس ۲۴ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یراکمه اب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راـگنربخ  شرازگ  هب 
اب هراونــشج  نیا.دـنک  یم رازگرب  ار  روـشک  رــسارس  نایوجــشناد  هژیو  لـهچ  هراوـگوس  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو 

دیلوت رد  یرنه  بلاوق  یگنهرف و  یاـه  تیفرظ زا  هدافتـسا  رنه ، تاـیبدا و  قیرط  زا  ییاروشاـع  یگنهرف  جـیورت  فدـه 
دیلوت رد  روشک  رـسارس  نایوجـشناد  یرنه  یگنهرف و  یاه  دادعتـسا اه و  ییاناوت زا  یدنم  هرهب  هعقاو ، نوماریپ  یراثآ 
لئاسم یرگنایب  هنیمز  رد  ییوجـشناد  تایبدا  رنه و  اقترا  یگنهرف و  یاه  هیامرـس دـشر  زین  البرک و  هعقاو  نوماریپ  راثآ 

یاه شخب زا  یناوخ  لقتم  یـسیون و  تیاور  هیزعت ، یحادـم ، ییاروشاع ، رعـش.دوش  یم رازگرب  ـالبرک  هعقاو  هب  طوبرم 
خیرات ۲۰ ات   kanoonatu ۳ لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ  دنناوت  یم دنمقالع  نایوجـشناد  هک  تسا  ییوجـشناد  هراونـشج  نیا 

یعاـمتجا هیامرــس  یاــقترا  نـیعبرا و  هراونــشج : یاــه  روـحم تـسا ، رکذ  هـب  مزال.دــییامن  لاــسرا  یراــج  لاــس  هاــمرهم 
.تسا یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  عوضوم  نیعبرا و  نیعبرا ، یتیبرت  یگنهرف و  دعب  ملظ ، هیلع  مایق  نیعبرا و  نایعیش ،

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

جارس ۲۴ دش -  دیدمت  هامرهم  ات ۲۰  لهچ » هراوگوس   » هراونشج  

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۸



امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

عوضوم اـب  هماـن  ناـیاپ  نیمجنپ  نیا  یگنهرف ،  یملع و  هورگ  فراـعم  هزوح  راـگنربخ  شرازگ  هبامیـس  ادـص و  یرازگربخ 
داهن مدرم  تیریدـم   " رظنم زا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  شهوژپ  نیتـسخن  روـشک و  لـک  رد  نیعبرا  یور  هداـیپ 

یبوـقعی ماـهلا  مناـخ.تسا  هـتخادرپ  نآ  هـب  هماـن  ناـیاپ  بلاـق  رد  وجــشناد  کــی  هـک  تـسا  نـیعبرا " یور  هداــیپ  هدــیدپ 
دیعــس دیــس  یاــقآ  اــمنهار ، داتــسا  روـپ  یلــصا  نیــسح  یاــقآ  یتـلود ، تیریدــم  هتــشر  دــشرا  یــسانشراک  یوجــشناد 

رواد و زا  ار  زا ۱۹  هرمن ۱۹  همان  نایاپ  نیا.دـندوب  همان  نایاپ  نیا  رواد  یدـمحم  ناخ  یاـقآ  رواـشم و  داتـسا  یدـحاوریم 
.دش هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  شهوژپ  هب  هرمن  کی  درک و  بسک  رواشم  امنهار و  ناداتسا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امیس ادص و  یرازگربخ  همالع -  هاگشناد  رد  نیعبرا  یور  هدایپ  عوضوم  اب  همان  نایاپ  زا  عافد   

دشدش دیدمت   دیدمت هامرهم   هامرهم اتات  ۲۰۲۰   لهچ » » لهچ هراوگوس   هراوگوس  » » هراونشج هراونشج هبهب   راثآ   راثآ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

نیعبرا نیعبرا یور   یور هدایپ   هدایپ عوضوم   عوضوم اباب   همان   همان نایاپ   نایاپ زازا   عافد   عافد

هب نـیعبرا ، یور  هداـیپ  رد  داـهن  مدرم  یموـمع  تامدـخ  یریگ  لکــش  دــنیآرف  عوـضوم  اـب  هماـن  ناـیاپ  زا  عاـفد  مـسارم  نیتـسخن 
.دش رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یزاجم  تروص 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۰طباور 

https://snn.ir/fa/news/880963/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/880963/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2849708/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2849708/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86


زوینایرآ همالع -  هاگشناد  رد  نيعبرا  يور  هدايپ  عوضوم  اب  همان  ناياپ  زا  عافد   

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۵



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رظنم زا  اـنورک  سوریو  اـب  ناـهج  هدـیدپ  هب  وـن  یهاـگن   » ناوـنع اـب  هقباـسم  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
ریاــس ییوجـــشناد و  یاـــه  هورگ روــشک ، رـــسارس  ییوجـــشناد  یملع  یاـــه  نــمجنا هژیو  یعاـــمتجا » یناـــسنا ـ  موــلع 

.دوش یم رازگرب  نایوجشناد 
نیب طـباور  «، » تـسیز طـیحم  هعـسوت و  داـصتقا ، «، » هداوناـخ ناـنز و  «، » یناور یعاـمتجا و  یاـه  بیـسآ لـئاسم و  »

«، تاطابترا هناسر و  «، » شزومآ ملع و  «، » راک بسک و  ینیرفآراک ، تمالـس ، «، » رنه گـنهرف و  تاـیبدا ، «، » لـلملا
راـهچ رد  هـک  تـسا  یملع  نتاراــم  نـیا  یاــهروحم  هـلمج  زا  لــلملا » نـیب  قوـقح   » و یعاــمتجا » طــباور  تابــسانم و  »

: بلاق رد  رترب  هدـیا  "، " دنتـسم تخاس  "، " یـسیون راتـسج  ناتـسادان ، یملع ، تشادداـی  بلاـق  رد  رترب  راتـشون  : " شخب
.دیآ یمرد ارجا  هب  یزاجم " یاوتحم  دیلوت   " و هدیا " یفرعم  تهج  پیلک  تخاس  کیفارگوفنیا ، رتسوپ ،

هام نابآ  ات ۵  دـیووک ۱۹  یملع  نتارام  راثآ  لاسرا  ناوخارف  ددـعتم ، یاه  تساوخرد  نابطاخم و  لابقتـسا  هب  هجوت  اـب 
.دش دیدمت 

.دننک لاسرا   covid۱۹.atu@gmail.com لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ  هطوبرم  یاهروحم  رد  دنناوت  یم نابطاخم 
مایپ یاهتنا 

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

دـیووک ۱۹ سوریو  اـب  ریگرد  ناـم  ناـنطومه هـک  مـیا  هدرک زاـغآ  یلاـح  رد  ار  یلیــصحت  دـیدج  لاـس  * لـصا یدـهاز  دـمحم 
.دنا هداد دیهش  زا ۱۶۰  شیب  یرامیب  نیا  اب  هزرابم  هار  رد  تمالس  ی  هزوح نازابرس  دنتسه و 
.تسین نآ  رب  یتراظن  چیه  ایوگ  هک  دنز  یم جوم  هعماج  رد  یا  هتخیسگ ماجل مروت  رگید  یوس  زا 

.دروآ یم درد  هب  ار  یتسرپ  نطو فرش و  اب  ناسنا  ره  بلق  هک  تسا  یدح  هب  مدرم  تشیعم  هب  طوبرم  لئاسم 
هب ـالتبا  شیازفا  ندــب و  یعاـفد  تردــق  شهاــک  ثعاــب  بارطــضا  تـسا ، داــیز  مدرم  رب  راــشف  هـک  یطیارــش  نـینچ  رد 

سانـشراک ملعم و  ناونع  هب  یعامتجا  تامدـخ  ی  هزوح رد  تمدـخ  روضح و  لاـس  زا ۵۰  شیب.دوش  یم اـنورک  سوریو 
هنامیمـص و هک  تسا  هتـشاد نآ  رب  ار  نم  اهنآ  تلزنم  نأش و  ظـفح  اـه و  ناـسنا میرح  زا  عاـفد  رد  یعاـمتجا  یراکددـم 

دنمـشزرا یراـکمه  - ۱ .مـنک ضرع  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  نارازگراـک  ناـیلوتم و  ناراذگتــسایس ، هـب  ار  یتاــکن  هناعــضاوتم 
لاـس ناـیاپ  رد  یملع  تـئیه  یاـضعا  قوـقح  شیازفا  رد  هجدوـب  هماــنرب و  ناــمزاس  اــب  موـلع  ترازو  مرتـحم  نالوئــسم 

.تسا ینادردق  بجوم  یرکشل  یروشک و  نانکراک  مامت  دننامه   ۱۳۹۸
اه مــیرحت ار  ینارگ  یلم و  لوــپ  ندـــش  شزرا  یب لـــیلد  اـــهنت  ناوــت  یمن تــسا و  هدرک  رثا  یب ار  نآ  مروــت  هــک  دـــنچره 

دشدش دیدمت   دیدمت ــدد۱۹۱۹ » » یوو یوو یمیم  ککــ ــ لعلع ــنن   تارا تارا ممــ  » » ییوجشناد ییوجشناد هقباسم   هقباسم

یملع نتاراـم   " راـثآ لاـسرا  تـلهم  ییاـبطابط  همــالع  هاگــشناد  یعاــمتجا  یگنهرف  تنواــعم  ییوجــشناد  یملع ـ  نـمجنا  دــحاو 
.درک دیدمت  هام  نابآ  مجنپ  ات  ار  " ۱۹ دیووک

روشک روشک یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ ناج   ناج ِیالب   ِیالب یراجت ، ، یراجت یرازاب  وو   یرازاب ِملع   ِملع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۱طباور 

https://www.isna.ir/news/99071511203/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99071511203/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297263/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/297263/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7/


رثؤم نایهاگشناد  نایوجشناد و  هعومجم  تمالس  ظفح  رد  هویـش  نیا  داد  ناشن  یزاجم  شزومآ  ی  هبرجت - ۲ .تسناد
.تسا هدوب 

یملع تئیه  یاضعا  یکیزیف  روضح  هب  دیابن  دبای و  همادا  لوبق  لباق  ینمیا  هب  ندیسر  ات  دنور  نیا  تسا  هتسیاش  اذل 
شزومآ براـجت  بسک  اـب  - ۳ .تشاد رارـصا  دـننک ، یم لـمع  دوـخ  فیاـظو  هب  یراـک  تبوـن  یراـکرود و  اـب  هک  یناـنکراک  و 

کمک یشزومآ  متسیس  نیا  یفیک  ءاقترا  هب  تبسن  ون  یاه  شور عادبا  اب  ناوت  یم نآ  فعض  توق و  یسررب  یزاجم و 
رد یزاـجم  یاـضف  یاـه   تیدودـحم یـسالک و  یاـضف  رد  وجـشناد  داتـسا و  یعقاو  طاـبترا  مدـع  تهج  هـب  هـک  ارچ  درک ،

همه زا  رتهب  یـشزومآ  ماظن  دـشرا  نایلوتم  - ۴ .تسا هدرک  تفا  یلاع  شزومآ  تیفیک  نایوجـشناد  یرثکادـح  تکراشم 
نآ تسا ، هدز  همدـص  شزومآ  تیفیک  هب  تدـش  هب  یـشزومآ ، یاهدـحاو  یلاـع و  شزوـمآ  ّیمک  شرتـسگ  هک  دـنناد  یم

زا دـصرد  دودـح ۴۰  طـبر ، یذ یاـهداهن  نالوئـسم و  زا  یخرب  یوـس  زا  هدـش  مـالعا  راـمآ  ساـسا  رب  هک  یطیارـش  رد  مه 
شریذـپ هتـشر  زوجم  نداد  رد  - ۵ .دنتـسه دوخ  لیـصحت  اب  طبترم  لغـش  دـقاف  ای  راکیب و  اه  هاگـشناد ناـگتخومآ  شناد

هجوت رتمک  طبترم ، هتـشر  صـصخت  اـب  یملع  تئیه  وضع  یلقادـح  دوجو  اـهنآ  سأر  رد  طـبر و  یذ طـباوض  هب  وجـشناد ،
.تسا هدش 

یدربراک و یملع رون ، مایپ  یهاگشناد  یاهدحاو  رد  وجـشناد  شریذپ  رد  مدوخ  یـصصخت  هتـشر  هب  طوبرم  نآ  ی  هنومن
-۶ .درادــن دوـجو  مـیقم  طـبترم و  یملع  تـئیه  وـضع  کـی  یتـح  اـهنآ  زا  یهجوـت  لـباق  دادــعت  رد  هـک  تـسا  یعاــفتناریغ 

نانکراک ییازفا  تراـهم یارب  یدربراـک  یملع یاـه  هرود یدوجو  ی  هفـسلف هک  دـنناد  یم یهاگـشناد  ناتوسکـشیپ  ی  همه
نیا هیور  یب شرتسگ  اب  ریخا  ی  ههد ود  یط  هنافـسأتم  اما  تسا  هدوب  ینادراک  عطقم  رد  مه  نآ  فلتخم ، یاـه  شخب

یــسانشراک و فـلتخم  عطاـقم  رد  هوـبنا  دــیلوت  لوـبق و  لـباق  یداـم  یناـسنا و  عباـنم  تاـناکما و  نتــشاد  نودــب  هزوـح ،
فده اب  هاگشناد  ندرک » یلوپ   » هک تسا  هداد  ناشن  هبرجت  - ۷ .تسا هدش  هدوزفا  ناراکیب  رکشل  هب  دشرا  یسانشراک 
هداد رارق  ریثأت  تحت  ار  یلاع  شزومآ  تیفیک  فلتخم ، نیوانع  اب  نآ  شرتسگ  هجدوب و  یرـسک  هب  کمک  ییازدـمآرد و 

ناگتخوسلد یاه  یلوغشملد زا  یکی  هراومه  یملع ، تقرس  عوضوم  - ۸ .تسا یرگنزاب  هتسیاش  یتسایس  نینچ  اذل  و 
.تسه هدوب و  یلاع  شزومآ 

چیه دنشاب ، هتشاد  ار  مزال  یروبص  یملع و  تقد  رگا  هک  تسا  طوبرم  یملع  تئیه  یاضعا  هب  لضعم  نیا  زا  یـشخب 
.دوش یتشز  لمع  راتفر و  نینچ  بکترم  دناوت  یمن یلیمکت  یاه  هرود رد  ییوجشناد 

زا یخرب  هنافــسأتم  هـک  ددرگ  یم رب  یراـجت » یرازاـب و  مـلع   » ناـماسبان یاـضف  هـب  تیعــضو  نـیا  زا  یرگید  شخب  یلو 
یـشورف کردـم یـشورف و  هلاقم یـشورف ، همان نایاپ نآ  ی  هجیتن دـننک و  یم یرازگراـک  یداو  نیا  رد  مه  اـه  « امنداتـسا »

.تسا هتفرگ  یرتشیب  تعرس  ریخا  یاه  لاس رد  اهزغم  ترجاهم  هنافسأتم  - ۹ .تسا
.دننک یم مهارف  ار   اهنآ  بذج  ی  هنیمز ییاسانش و  ار  ام  ناگبخن  یتحار  هب  دصقم  یاهروشک  رد  طبر  یذ نالوئسم 

ترجه زا  عناــم  یبلــس  هـن  یباــجیا و  تامادــقا  اــب  درک و  یــسررب  ار  نآ  رب  رثؤـم  لــماوع  لــلع و  یدــج  تروـص  هـب دــیاب 
.تسا یساسا  ییانبریز و  رما  کی  یلاع ، ات  ییادتبا  زا  شزومآ  رد  یراذگ  هیامرس - ۱۰ .دش روشک  ناگبخن  نادمآرس و 

دیتاسا هژیو  هب نایهاگشناد  یساسا  یاهزاین  عفر  نینچمه  اهنآ و  تالکشم  عفر  اه و  هاگشناد هب  دیاب  اتـسار  نیمه  رد 
هدش لامعا یاهرظندیدجت  - ۱۱ .درک هژیو  هجوت  دنـشاب ، یم تشاددای  نیا  دـنب ۹  رد  هراشا  دروم  ناگبخن  ًاـبلاغ  هک  ناوج 
تفا رد  ریثأت  یب هک  دراد  یتالاکشا  ارجا ، لاح  رد  ی  همان نییآ نیرخآ  ًاتیاهن  هتـشذگ و  تاونـس  رد  ءاقترا  ی  همان نییآ رد 

.دسر یم شوگ  هب  نآ  زا  ییارگ  ّیمک یدنم  هلگ ًابلاغ  تسا و  هدوبن  یلاع  شزومآ  تیفیک 
ی هرود کـی  رد  یملع  تئیه  وـضع  کـی  یعاـمتجا ، یناـسنا و  موـلع  ی  هزوـح رد  صوـصخ  هـب تفریذـپ ، ناوـت  یم هنوـگچ 

هتـشاد باتک  دـنچ  همجرت  فیلأت و  ای  هلاقم و  زا ۶۰  شیب  سردـم ، ناونع  هب  دوخ  یلـصا  ی  هفیظو اب  هارمه  هلاسراهچ 
ناـگتخوسلد تمه  اـب  روشک » یاـه  هاگـشناد هتـسشنزاب  دـیتاسا  نوناـک   » ناونع اـب  یهجوت  ناـیاش  لیـسناتپ  - ۱۲ .دشاب

.تسا زوجم  ذخا  فرش  رد  هتفرگ و  لکش  روشک  ترازو  هب  نآ  ی  هئارا همانساسا و  نیودت  اب  یهاگشناد 
هب دـناوت  یم ییارجا ، یراذگتــسایس و  فـلتخم  حوطــس  رد  براـجت  زا  راشرــس  یملع  تـیفرظ  مـیظع و  ی  هعوـمجم نـیا 

بیجن و تلم  یتمالس  تداعس و  همتاخ  رد.دناسر  یرای  روشک  یلاع  شزومآ  ی  هعومجم هب  یوق ، یکمک  یوزاب  ناونع 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۲طباور 



اـه و یراذگتــسایس هیاـس  رد  ار  ناـمزیزع  روـشک  یرادـیاپ  یدنلبرــس و  هـتخیهرف و  نایهاگــشناد  هژیو  هـب ناریا و  روـبص 
تلئـــسم اــتکی  دزیا  هاــگرد  زا  اــه ، تــیفرظ ماــمت  ی  هدافتـــسا زا  لـــصاح  ِیعمج  دِرخ  اـــه و  هــبرجت رب  ینتبم  تامادـــقا 

تاملکییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  یاـضعا  یفنـص  عمجم  سییر  یعاـمتجا و  یراکددـم  ماـمت  داتـسا  * .مراد
عمجم یرازاب  ملع  انطع  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هاگـشناد  هتـسشنزاب  دیتاسا  یزاجم  شزومآ  یلاع  شزومآ  یدیلک :

: یراذـــــــــگ کارتشاــــــــهمان  ناــــــــیاپ  موــــــــلع  ترازو  لـــــــــصا  یدـــــــــهاز  دـــــــــمحم  یملع  تــــــــئیه  یاـــــــــضعا  یفنص 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۲۶۳
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رعش و "، " مدنگ "، " یقیسوم "، " یمسجت یاهرنه  "، " یتسد عیانـص  " یاه نوناک انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
دنم هقــالع نایوجـــشناد  زا  هــک  دنتـــسه  ییاــه  نوناــک هــلمج  زا  سکع " مــلیف و  و " رتاــئت " "، " روتاــکیراک زنط و  "، " بدا

.دریذپ یم وضع  هاگشناد 
@kanoonha_atu یمارگلت هسانـش  هـب  رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  تیوـضع و  تـهج  دـنناوت  یم دـنم  هقـالع نایوجـشناد 

.دننک هعجارم 
مایپ یاهتنا 

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۲۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

هاگشناد امیــسوادص ،  یرازگربــخ  یرنه  یگنهرف  یملع و  هورگ  هاگــشناد  یلاــع و  شزوـمآ  هزوــح  راــگنربخ  شرازگ  هـب 
یملع تأیه  وضع  دودح ۵۵۰  اب  یرتکد و  دشرا و  یـسانشراک ، عطاقم  رد  وجـشناد  رازه  دودح ۱۷  اب  یئابطابط  همالع 
روشک یاه  ناتـسا لک  نآ ، ییوجـشناد  هرتسگ  هک  تسا  روشک  یاه  هاگـشناد نیرت  گرزب زا  وعدـم  وضع  رازه  زا  شیب  و 
همالع هاگـشناد  یروـضح ، یاــه  ســالک اــه و  هاــگباوخ یلیطعت  روـشک و  رد  اــنورک  یراــمیب  عویــش  اــب.دریگ  یم رب  رد  ار 

.داد رارق  راک  روتسد  رد  ار  یهاگباوخریغ  یهاگباوخ و  زا  معا  هاگشناد  نایوجشناد  تیعضو  یریگیپ  یئابطابط 
فلتخم عطاقم  رد  نایوجـشناد  مامت  نآ  ساسا  رب  تفرگ و  تروص  هناسانـش  شور  یملع  دـنیآرف  کـی  یط  مادـقا  نیا 

انورک و تدـم  رد  نایوجـشناد  تالکـشم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یـشهوژپ  حرط  نیا  رد.دـنتفرگ  رارق  شـسرپ  دروم  یلیـصحت 
هتخادرپ و ...و  یلام  تالکشم  یزاجم ، شزومآ  نایوجشناد ، هیحور  رب  راذگ  ریثأت  لماوع  یسررب  هب  هاگـشناد  زا  یرود 

دنریذپ دنریذپ یمیم وضع   وضع ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یبدا   یبدا __ یرنه یرنه یاه   یاه نوناک نوناک

.دریذپ یم لاعف  وضع  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یبدا  یرنه و  یگنهرف ـ  یاه  نوناک

نایوجشناد نایوجشناد یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ ناور  وو   ناور مسج  وو   مسج تمالس   تمالس یبایزرا   یبایزرا

لاوحا یایوج  تفرگ و  سامت  هاگشناد  نیا  یوجـشناد  رازه  اب ۱۲  یشهوژپ  یط  یئابطابط  همالع هاگشناد  ییوجـشناد  تنواعم 
.دش انورک  مایا  رد  نانآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۳طباور 
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هب مادقا  ییاسانش و  درک  لح  ار  نایوجـشناد  تالکـشم  زا  یدصرد  ناوت  یم ثحبم  نآ  هب  هاگـشناد  دورو  اب  هک  یدراوم 
یراودــیما نازیم  اـنورک ، یراـمیب  هـب  اـه  نآ یاـه  هداوناـخ نایوجــشناد و  یــالتبا  نازیم.تـسا  هدــش  تالکــشم  نآ  عـفر 

، اـنورک عویـش  زا  سپ  یگداوناـخ  طـباور  تیعــضو  اـهنآ ، یلک  یاـه  هغدـغد اـه و  ینارگن هدـنیآ ، هـب  تبــسن  نایوجــشناد 
بیاـعم اـیازم و  ناور ، مسج و  تمالـس  هداوناـخ ، دـمآرد  رب  اـنورک  ریثأـت  نارود ، نیا  رد  نآ  تارییغت  هناتـسود و  طـباور 

یماـمت.تسا هـتفرگ  رارق  یــسررب  دروـم  یملع  شهوژپ  نـیا  رد  هـک  تـسا  ییاـه  هفلؤـم هـلمج  زا  ...و  یزاــجم  شزوـمآ 
عفر رد  مزال  یاه  مادـقا هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  نیا  کمک  اب  اـت  تفرگ  رارق  نـالوؤسم  راـیتخا  رد  عماـج  لـماک و  دراوم 

.دوش ماجنا  نایوجشناد  تالکشم 

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۰



مولع ترازو  یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انریا   

هب نایوجـشناد  روما  نامزاس  سییر  یروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  نواعم  یقیدـص  یبتجم  هام ۹۹  رویرهش  رخاوا 
دهاوـخ رازگرب  یزاـجم  یروـضح و  ینعی  یبـیکرت  تروـص  هب  دـیدج  مرت  هک  تفگ  نایوجـشناد  ناکـسا  صوـصخ  رد  اـنریا 

ینیب شیپ دیاب  اتعیبط  اه  هاگـشیامزآ هب  طوبرم  روما  اه و  همان نایاپ یلمع ، یاهدـحاو  ریظن  ییاه  شخب یارب  ام  دـش و 
.میشاب هتشاد  ار  اه  هاگشناد رد  نایوجشناد  روضح 

نیا ناـکما  یعطق  روـط  هب  دـیاب  هک  تسا  یهاـگباوخ  نایوجـشناد  شریذـپ  تـیفرظ  هـنیمز ، نـیا  رد  مـهم  دراوـم  زا  یکی 
.دنوشن لکشم  راچد  نایوجشناد  ات  دوش  مهارف  اه  هاگباوخ رد  ناکسا 

یراج مرت  یارب  یهاگباوخ  نایوجشناد  ناکسا  هوحن  صوصخ  رد  اه  هاگـشناد یدنب  عمج درک : دیکات  نینچمه  یقیدص 
مینک و هدامآ  یراج  مرت  رد  نایوجـشناد  شریذـپ  یارب  ار  یهاـگباوخ  تیفرظ  دـصرد  میناوتب ۴۰  رثکادـح  اـم  هک  دوب  نیا 

.درادن دوجو  شریذپ  ناکما  نیا  زا  رتشیب 
زا ۴۰ رتشیب  اـم  اـعطق  اـما  دـشاب  دـصرد  یتـح ۴۰  اـی   ۳۰ اـه ۲۰ ، هاگـشناد زا  یخرب  رد  تسا  نـکمم  تـیفرظ  نـیا  هـتبلا 

.درک میهاوخن  شریذپ  اه  هاگباوخ رد  ار  نایوجشناد  دصرد 
: تفگ تـفرگ ، دـهاوخ  ماـجنا  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ تیاـعر  اـب  اـه  هاـگباوخ رد  نایوجـشناد  روـضح  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
رد راب  ود  یهاگ  ای  هنازور  اه  هاگباوخ ینوفعدـض  یتح  میداد  ماجنا  اـه  لـکتورپ نیا  یارجا  یارب  ار  مزـال  یاـه  ینیب شیپ

یلبق هدــش  مـالعا  لمعلاروتــسد  ناـمه  زین  یاـج  مرت  رد  اـم  یتشادــهب  لمعلاروتــسد  تـفرگ و  دــهاوخ  ماــجنا  زین  زور 
.تسا

نامز کی  رد  اه  نآ روضح  دـنراد  یهاـگباوخ  یوجـشناد  رگا  هک  دـننک  یزیر  هماـنرب یا  هنوگ هب  دـیاب  اـه  هاگـشناد نیارباـنب 
.دتفین قافتا 

زکارم تـفگ : زین  یراـج  مرت  رد  اـنورک  هـب  ــالتبم  نایوجــشناد  شجنــس  صوـصخ  رد  نایوجــشناد  روـما  ناــمزاس  سییر 
کشزپ تسا  نکمم  دنهد ؛ ماجنا  ار  مزال  یاه  ینیب شیپ اه  هاگباوخ ثحب  رد  دنتـسه  فظوم  اه  هاگـشناد رد  تشادهب 

هب تیاهن  رد  ناکم و  نآ  رد  کوکشم  دارفا  لقتسم  قاتا  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنشاب و  هتشاد  دوجو  رقتسم  راتـسرپ  ای 
.دنوش یم هداد  لاقتنا  ینامرد  زکرم 

نایوجشناد نایوجشناد ناکسا   ناکسا یارب   یارب گرزب   گرزب یاه   یاه هاگشناد هاگشناد ییانورک   ییانورک راکهار   راکهار گنیلته ؛ ؛ گنیلته

رد تسیز  یگدنز و  یارب  دیدج  یمتـسیس  دـیاب  ام  دـنامب و  ام  نایم  اه  تدـم تسا  رارق  انورک  تسادـیپ  هک  روط  نآ  انریا - نارهت -
رد اهنآ  ناکـسا  نایوجـشناد و  تمالـس  ظفح  یارب  اه  هاگـشناد یهاگـشناد ، هزوح  رد  مینک ؛ باـختنا  سوحنم  سوریو  نیا  راـنک 

.دنا هدیزگرب ار  تقوم  ناکسا  ای  گنیلته  متسیس  اه  هاگباوخ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۴طباور 
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هدافتسا نابیتشپ  ناونع  هب  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  زا  دنناوت  یم اه  ناتـسا حطـس  رد  اه  هاگـشناد همه  دوزفا : یو 
ره دوـش و  هدافتـسا  یراـمیب  لرتـنک  یارب  رت  یدـج لکـش  هب  اـه  هاگـشناد نیا  تامدـخ  زا  اـت  دوـش  یم گـنهامه  دـننک و 

.میهدب نایوجشناد  هب  یرتهب  یاه  سیورس ات  دشاب  گنهامه  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  کی  اب  دیاب  یهاگشناد 
الاب تینما  اب  اه  هاگباوخ رد  اهنآ  ناکسا  نایوجشناد و  تمالس  ظفح  یارب  ار  قوف  تامیمصت  نایوجشناد  روما  نامزاس 

، دراد تیوـلوا  یا  هلاـسم  ره  رب  نایوجـشناد  تمالـس  هک  درکیور  نـیا  اـب  زین  اـه  هاگـشناد  تـسا و  هدرک  یزیر  هماـنرب  ار 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دنا  هدرک  ذاختا  نایوجشناد  ناکسا  یارب  ار  یقیقد  یاه  یزیر  همانرب 

هرفن  کت  یاه  قاتا رد  نایوجشناد  ناکسا  ریبکریما ؛ یتعنص  هاگشناد 
رازه دودح  هاگشناد  رد  هکنیا  نایب  اب  انریا  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ریبک  ریما  یتعنـص  هاگـشناد  سییر  یدمتعم  دمحا 

ود تروص  هب  گرزب ، یاه  قاتا  رد  هرفن و  کت  تروص  هب  اه  هاگباوخ  هک  هدـش  یعـس  تشاد : راهظا  میراد ، قاـتا  و ۲۰۰ 
.دشاب هرفن 

تیفرظ دـنوش ، هداد  ناکـسا  هرفن  کـت  تروـص  هب  یهاـگباوخ  یاـه  قاـتا  رد  نایوجـشناد  هک  یتروـص  رد  داد : همادا  یو 
تیفرظ دــنوش ، هداد  ناکــسا  رفن  ود  اـه  قاــتا  یخرب  رد  رگا  دوـب و  دــهاوخ  وجــشناد  رازه و ۲۰۰  هاگــشناد  یهاـگباوخ 

.دوب دهاوخ  رفن  ات ۶۰۰  رازه و ۵۰۰  دودح  هاگشناد  یهاگباوخ 
هاگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا  یارب  ام  مولع  ترازو  یاه  لکتورپ  ساسا  رب  تفگ : ریبکریما  یتعنـص  هاگـشناد  سییر 

.دشاب هرفن  کت  یهاگباوخ  یاه  قاتا  رد  نایوجشناد  ناکسا  هک  میراد  دصق  میدرک و  لمع  هناریگ  تخس  اه 
هداد صاصتخا  نایوجشناد  هب  یرتشیب  یاهدیـسبوس  هتبلا  دننک  یم  تیلاعف  زین  لمکم  یاه  فلـس  دوزفا : یدمتعم 

زین هاگـشناد  یاـه  فلـس  دـنبای ، روضح  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  زا  یرتـشیب  دادـعت  ییاـه  ناـمز  رد  رگا  دـش و  دـهاوخ 
.درک دنهاوخ  تیلاعف 

نینچمه دوش و  دییات  اه  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  دیتاسا و  طسوت  هاگباوخ  رد  اهنآ  روضح  هب  زاین  هک  ینایوجـشناد 
روضح تقوم  تروص  هب  هاگباوخ  رد  دنناوت  یم  دنراد  یلمع  سالک  هلاسر و  هژورپ ، هک  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد 

.دننک ادیپ 
دنبای  یمن روضح  هاگباوخ  رد  دورو  هزات  نایوجشناد  فیرش ؛ یتعنص  هاگشناد 

نایوجشناد اب  هاگشناد  یاه  هاگباوخ  رد  تماقا  تیولوا  هکنیا  نایب  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  سییر  یحوتف  دومحم 
هب زاین  هک  ینایوجشناد  هژیو  هب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  مامت  داد : حیـضوت  انریا  هب  تسا ، یلیمکت  تالیـصحت 
رد دـنناوت  یم  دنـشاب ، دـنمقالع  هاگــشناد  رد  روـضح  هـب  رگا  دـنراد ، دوـخ  هلاـسر  ماـجنا  یارب  یهاـگراک  یلمع و  تیلاـعف 

.دنشاب هتشاد  تماقا  اه  هاگباوخ 
تیاعر اب  اه  هاگباوخ  رد  دنتسه  اهرهش  ریاس  نکاس  هک  یلیمکت  تالیصحت  نایوجـشناد  هدش  یزیر  همانرب  دوزفا : یو 

یرتشیب قنور  زین  هاگـشناد  تعنـص  اب  طابترا  یـشهوژپ و  یاه  تیلاعف  ات  دـنوش  نکاس  یتشادـهب  یاه  لکتورپ  لماک 
.دنک ادیپ 

هتـسب تروـص  هـب  اذـغ  اـعطق  یناتـسرهش  یهاـگباوخ و  نایوجـشناد  یارب  درک : ناوـنع  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  سییر 
.دوش یم  هیهت  یتشادهب  یاه  لکتورپ  مامت  تیاعر  اب  ییاه 

ای ناکـسا  یارب  یا  هماـنرب  دوش و  یم  هئارا  یزاـجم  تروص  هب  دـیدج  نایوجـشناد  یاـه  سرد  ماـمت  درک : دـیکات  یحوتف 
.میرادن هاگشناد  رد  اهنآ  روضح 

نایوجـشناد اـب  ناکـسا  تیوـلوا  تفگ : اـنریا  هـب  صوـصخ  نـیا  رد  زین  ییوجـشناد  نواـعم  هداز  یمطاـف  داـمع  نـینچمه 
هک یناـمز  اـت  تـسا و  نـمیا  ناکـسا  طرـش  هـب  دنتـسه  یهاگـشیامزآ  یلمع و  یاـه  هژورپ  یاراد  هـک  یلیمکت  تالیـصحت 
هزات صوصخ  هب  نایوجـشناد و  ریاس  ناکـسا  یارب  یا  همانرب  دـننکن  هیلخت  ار  اـه  قاـتا  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد 

.میرادن اهدورو 
هناتخبـشوخ هک  دـندوب  هدـش  ـالتبم  اـنورک  یراـمیب  هب  نایوجـشناد  یخرب  هاگـشناد و  دـیتاسا  زا  نـت  دـنچ  داد : هـمادا  یو 

.دنتفای دوبهب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۵طباور 



دنرادن  یسرتسد  تنرتنیا  هب  هک  ینایوجشناد  دصرد  ناکسا ۳  نارهت ؛ هاگشناد 
دـصرد هـس  اـت  ود  دودـح  دـیدج  یلیــصحت  لاـس  یارب  تـفگ : اـنریا  هـب  نارهت  هاگــشناد  سییر  یدابآدـمحا  یلین  دوـمحم 

.دنوش یم  هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ  رد  دننک ، یم  یگدنز  یتنرتنیا  ششوپ  نودب  قطانم  رد  هک  ینایوجشناد 
هک ار  ینایوجـشناد  هدـش  یزیر  همانرب  تشاد : راهظا  انورک  یراـمیب  عویـش  دوجو  اـب  هاگـشناد  تامادـقا  صوصخ  رد  یو 

لماش ار  نایوجشناد  دصرد  ات ۳  هک ۲  میهد  ناکسا  اه  هاگباوخ  رد  دنشاب ، هتشاد  تنرتنیا  هب  یسرتسد  دنا  هتسناوتن 
.دنوش یم 

دییات ار  اهنآ  روضح  موزل  امنهار  دیتاسا  هک  یرتکد  دشرا و  یوجشناد  رازه  دودح  نونکا  مه  یدابآدمحا  یلین  هتفگ  هب 
.دنا هدش  هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ  رد  رضاح و  هاگشناد  رد  دنا ، هدرک 

ادـیپ روـضح  اـه  هاگـشناد  یاـه  هاگـشیامزآ  رد  زین  نکاـسریغ  ینارهت  نایوجــشناد  اـت  هدـش  یزیر  هماـنرب  داد : هـمادا  یو 
اه هاگـشیامزآ  زا  دیاب  دوخ  یهاگراک  یاه  تیلاعف  اه و  هژورپ  ماجنا  یارب  زین  یرتکد  دشرا و  نایوجـشناد  هکارچ  دننک ؛

.دننک هدافتسا 
سورد هـئارا  ناـکما  دنتـشاد و  یلمع  سورد  هـک  ینایوجـشناد  زا  یدادـعت  یارب  تـشاد : راـهظا  نارهت  هاگــشناد  سییر 

رد نایوجـشناد  یدـنب  تبون  تروص  هب  ات  میا  هداد  ماجنا  ییاه  یزیر  هماـنرب  زین  تشادـن  دوجو  یزاـجم  تروص  هب  اـهنآ 
.دننارذگب ار  دوخ  یلمع  یاه  هرود  دننک و  ادیپ  روضح  اه  هاگباوخ  هاگشناد و 

موــس کــی  اــت  هدـــش  یزیر  هماــنرب  تــشاد : راــهظا  زین  نارهت  هاگـــشناد  ییوجـــشناد  نواــعم  اــبیبح  دیعـــس  نــینچمه 
.دننیبب شزومآ  یزاجم  تروص  هب  ار  سورد  یقبام  دننک و  ادیپ  روضح  اه  هاگباوخ  رد  دورو  هزات  نایوجشناد 

.دننک یم  ادیپ  روضح  هاگباوخ  رد  تقوم  تروص  هب  نایوجشناد  درادن و  یتباث  هاگباوخ  نارهت  هاگشناد 
یتـیعقاو اـنورک  داد : همادا  دراد ، دورو  هزاـت  وجـشناد  رازه  دودـح ۱۱  عطاقم  ماـمت  رد  نارهت  هاگـشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.میهد قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  دیاب  ام  هک  تسا 
هاگباوخ  رد  نایوجشنادون  یا  هتفه ود  روضح  یتشهب ؛ دیهش  هاگشناد 

ود اـت  کـی  تدـم  هـب  دورو  هزاـت  نایوجـشناد  تـفگ : اـنریا  هـب  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  سییر  یرادـیق  یریـصن  هللادـعس 
هدننک ینوفعدـض  داوم  کسام ، رظن  زا  بناوج  مامت  دـننک و  یم  ادـیپ  روضح  اه  هاگباوخ  رد  گنیلته  متـسیس  اب  هتفه 

.دوش نیمضت  نایوجشناد  تمالس  ات  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تمالس  نارظان  و 
دودح تیفرظ  اب  اه  هاگباوخ  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ توافتم  هتشذگ  یاه  لاس  اب  لاسما  یاه  یزیر  همانرب  دوزفا : یو 

.تسا هتفای  شهاک  رفن  کی  هب  هرفن  هس  یاه  قاتا  رفن و  هب ۲  هرفن  یاه ۴  قاتا  تیعمج  دنتسه و  لاعف  دصرد   ۴۰
اه هاـگباوخ  رد  نایوجـشناد  هک  میا  هـتفرگ  رظن  رد  گـنیلته  راـکوزاس  کـی  درک : ناوـنع  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  سییر 

تروـص هب  دـنهاوخ  یم  هک  میا  هداد  صاـصتخا  ینایوجـشناد  هب  زین  ار  اـه  قاـتا  یخرب  نـینچمه  دـنوش  تقوـم  ناکـسا 
اه همان  نایاپ  هلاـسر و  هئارا  یـشهوژپ ، یاـه  هژورپ  هراـبرد  ییاـه  تیلاـعف  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  هاگـشناد  رد  تقوم 

.دنراد
ات هدــش  یزیر  هماــنرب  تــفگ : نایوجـــشنادون  صوــصخ  رد  هدـــش  ماــجنا  یاــه  یزیر  هماــنرب  هراــبرد  یرادـــیق  یریـــصن 

.دننک ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه  ود  ات  کی  تدم  هب  دورو  هزات  نایوجشناد 
هاـگباوخ هـب  زاـین  هـک  ینایوجــشناد  راـنک  رد  یهاـگباوخ  دورو  هزاــت  یوجــشناد  رازه و ۶۰۰  یتــشهب  دیهــش  هاگــشناد  رد 

.دنشاب هتشاد  روضح  هاگباوخ  هاگشناد و  رد  مرت  لوط  رد  هک  میا  هدرک  یدنب  میسقت  دنوش و  یم  شریذپ  دنرادن ،
دنبای  یمن ناکسا  یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  همه  تعنص ؛ ملع و  هاگشناد 

نایوجشناد هب  دریگ و  یمن  قلعت  هاگباوخ  لبقام ) یدورو ۹۶ و   ) دشرا یسانشراک  عطقم  یـسانشراک و  یاه  یدورو  هب 
یاراد یرتکد  نایوجشناد  زور و  ات ۵۰  رثکادح  تسا ، هدش  تبث  ناتـسلگ  هناماس  رد  اهنآ  لازوپرپ  هک  دشرا  یـسانشراک 

.دریگ یم  قلعت  هاگباوخ  لازوپرپ 
یرتکد  دشرا و  نایوجشناد  ناکسا  یسوط ؛ نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد 

تروـص هب  هاـگباوخ  تفگ : اـنریا  هـب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوـخ  هاگـشناد  یگنهرف  ییوجـشناد و  نواـعم  یتـیعر  دـیعس 

 



یرتکد یهاگراک و  راک  هب  زاین  هک  ینایوجشناد  یرتکد و  دشرا ، نایوجشناد  اما  دوش  یمن  راذگاو  نایوجشناد  هب  یمئاد 
.دنوش یم  هداد  ناکسا  هرفن  کی  یاه  قاتا  رد  یتشادهب  یاه  لکتورپ  قبط  دنراد 

.دنرادن هاگباوخ  هب  یزاین  تسا و  یزاجم  یسانشراک  نایوجشناد  شزومآ  داد : همادا  یو 
هاگباوخ  رد  دورو  هزات  نایوجشناد  روضح  یارب  یزیر  همانرب یمزراوخ ؛ هاگشناد 

ترازو انورک و  داتـس  یاـه  هیعـالطا  قبط  هاگـشناد  تفگ : اـنریا  هب  یمزراوخ  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم  هناـگنز  دـمحا 
.دنک یم  لمع  مولع 

یخرب هـب  اـما  دریگ  یمن  قـلعت  نایوجــشناد  هـب  زین  یهاـگباوخ  تـسا و  یزاـجم  لــماک  روـط  هـب  شزوـمآ  داد : هـمادا  یو 
.دنک ادیپ  شهاک  مکارت  دیاب  اریز  دریگ  یم  قلعت  هاگباوخ  هزور  دنچ  یا  هرود  تروص  هب  نایوجشناد 

.دریگ یمن  قلعت  اهنآ  هب  هاگباوخ  تسا و  یزاجم  دورو  ون  نایوجشناد  شزومآ  نینچمه 
.دننک یم  ادیپ  ناکسا  رفن  قاتا ۲  ره  رد  تشاد : راهظا  یمزراوخ  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 

زونه اما  دـننک  ادـیپ  روضح  هاگـشناد  طیحم  هاگباوخ و  رد  دورو  هزاـت  نایوجـشناد  یخرب  اـت  هدـش  یزیر  هماـنرب  نینچمه 
.تسا هدشن  یعطق  اه  یزیر  همانرب 

هاگباوخ  زا  دراو  هزات  نایوجشناد  هدافتسا  ناکما  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد 
راـهظا مـیراد ، ییوجـشناد  هاـگباوخ  هتـسد  ود  رد  اـم  هـکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس  نیسح 
روـضح هاگـشناد  رد  هماـن  ناـیاپ  لـیمکت  یارب  طـقف  هک  ینایوجـشناد  دـنراد و  یروـضح  سـالک  هک  ینایوجـشناد  تشاد :

.دنوش هداد  ناکسا  هاگباوخ  رد  دننک ، یم  ادیپ 
اهنآ هک  هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاه  نامتخاس  دنیآ  یم  همان  نایاپ  لیمکت  یارب  هک  ینایوجشناد  زا  هتـسد  نآ  یارب  هاگـشناد 

.دننک ورزر  هاگباوخ  هتفه  هس  ای  یارب ۲ 
هاگباوخ زا  یروضح  سالک  یرازگرب  ناـمز  رد  دـنراد  یروضح  سـالک  هک  دراو  هزاـت  نیـشیپ و  نایوجـشناد  داد : همادا  یو 
ناکسا یدنب  تبون  تروص  هب  نایوجـشناد  هک  میا  هدرک  میظنت  ار  اه  سالک  همانرب  یا  هنوگ  هب  ام  دننک و  یم  هدافتـسا 

قاتا مامت  ات  دنشاب  هتـشاد  روضح  اه  هاگباوخ  رد  زین   رفن  رازه و ۱۰۰  میراد و  قاتا  رازه و ۱۰۰  دودح  ام  دـنوش و  هداد 
.دشاب یتشادهب  طباوض  اه و  لکترپ  یمامت  تیاعر  اب  هرفن  کت  اه 

رد هتفه  هک ۶  میا  هدرک یزیر  همانرب دوش و  یم زاغآ  نابآ  دراو ۱۵  هزات  نایوجشناد  یلیصحت  لاس  داد : حیضوت  یمیلس 
.دنوش هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ رد  دننک و  ادیپ  روضح  هاگشناد 

یـسررب نایوجـشناد  همه  تساوخ  رد  درادـن و  یـصاخ  یدـنب  تیولوا  نایوجـشناد  هب  ناکـسا  یارب  قاـتا  هئارا  نینچمه 
.دوش یم 

یرتکد  عطقم  دورو  هزات  نایوجشناد  ناکسا  س ؛)  ) ارهزلا هاگشناد 
اه هاـگباوخ  تیفرظ  دـصرد  زا ۵۰   ات  میا  هدرک  یعـس  تفگ : س )  ) ارهزلا هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم  یراـیتخب  ـالهش 

.دننارذگب ینامهم  تروص  هب  دوخ  یگدنز  لحم  رد  ار  یلمع  یاه  دحاو  نینچمه  دوش و  یم  هدافتسا 
.دنشاب هتشاد  روضح  دوخ  تنوکس  لحم  رهش  رد  دنناوت  یم  هک  ییاج  ات  نایوجشناد  درک : حیرصت  یو 

هماـنرب دادـعت  هـب  تبــسن  میتـسه و  راـمآ  رظتنم  میتـسه و  ینزیار  لاـح  رد  یهاـگباوخ  نایوجــشناد  هیذــغت  یارب  ـالعف 
.مینک یم  یزیر 

رد دنناوت  یم  تسا  هدـش  دـییات  اهنآ  روضح  شزوما  یوس  زا  هک  ینایوجـشناد  درک : ناونع  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواعم 
هاـگباوخ رد  زین  دـنوش  یم  لیـصحتلا  غراـف  نمهب ۹۹  هک  یدـشرا  نایوجـشناد  نـینچمه  دـنوش ، هداد  ناکـسا  هاـگباوخ 

.تشاد دنهاوخ  روضح 
یتشادـهب یاه  لکوترپ  یمامت  تیاعر  اب  زاـین  عقاوم  رد  دـنناوت  یم  دـیاسا  شزومآ و  دـییات  اـب  نلیوجـشناد  یلک  روط  هب 

.دنوش هداد  ناکسا  هاگباوخ  رد 
شزوـمآ دـنوش و  یم  هداد  ناکـسا  هاگـشناد  رد  یروـضح  تروـص  هـب  یرتـکد  دورو  هزاـت  نایوجـشناد  تـشاد : راـهظا  یو 

.تسا یزاجم  دشرا  یسانشراک  یسانشراک و  دورو  هزات  نایوجشناد  مامت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۷طباور 



یرتـکد عـطقم  دورو  هزاـت  نایوجــشناد  اـما  تـسا  یزاـجم  اـهدورولا  دــیدج  یلیــصحت  لاـس  زاــغآ  درک : ناوـنع  یراــیتخب 
.تسا یروضح 

یشهوژپ  رخآ  مرت  رد  نایوجشناد  هب  هاگباوخ  هئارا  سردم ؛ تیبرت  هاگشناد 
تروـص رد  اـت  هتفرگ  رظن  رد  یتادـیهمت  دنتـسه ، یـشهوژپ  رخآ  مرت  رد  هک  ینایوجـشناد  یارب  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد 

.دوش هتفرگ  رارق  اه  نآ رایتخا  رد  هاگباوخ  هاگباوخ ، هب  زاین  یلیمکت و  یاه  شیامزآ  هب  زاین 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مولع ترازو  نایوجشناد -  ناکسا  یارب  گرزب  یاه  هاگشناد ییانورک  راکهار  گنیلته ؛  

ون هار  نایوجشناد -  ناکسا  یارب  گرزب  یاه  هاگشناد ییانورک  راکهار  گنیلته ؛  

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یسودرف -  هاگشناد  یاه  هاگباوخرد یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  ناکسا   

۱۵۱۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یموـمع تامدـخ  یریگ  لکــش دـنیآرف   » ناوـنع اـب  یتـلود  تیریدـم  هتــشر  دـشرا  یــسانشراک  عـطقم  رد  هماـن  ناـیاپ  نـیا   
هرواشم روپ و  یلـصا نیـسح  رتکد  ییامنهار  هب  یبوقعی  ماهلا  مناخ  طسوت  نیعبرا » یور  هدایپ هعلاطم : دروم  داهن ؛ مدرم

نیا یامنهار  داتسا  روپ ، یلـصا نیـسح  رتکد.دش  ماجنا  یرادباسح  تیریدم و  هدکـشناد  رد  یدحاوریم  دیعـسدیس  رتکد 
کی ناهج ، یبهذـم  ییامهدرگ  نیرت  گرزب ناونع  هب  نیعبرا  یور  هدایپ : » تفگ انطع  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  هماـن  ناـیاپ 

.تسا درف  هبرصحنم یعامتجا  یناسنا و  هدیدپ 

.دوش ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یرتشیب  یاه  شهوژپ ات  تسا  زاین  اه  یگژیو نیا  لیلد  هب   

نیا هب  یـشهوژپ  یملع و  ظاـحل  هب  یناریا  یاـه  هاگـشناد زا  رتولج  روشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگـشناد هک  تساـجنیا  بلاـج   
روضح اـب  هدرتسگ  یـشیامیپ  لاـس ۲۰۱۶  رد  اـکیرمآ   MIT هاگـشناد : » تفگ همادا  رد  روپ  یلـصا «. دـنا هدرک هجوت  عوـضوم 

.داد ماجنا  قارع  هب  یمازعا  نارگ  شیامیپ ناداتسا و 

تسا داهن  مدرم یمومع  تامدخ  قیداصم  زا  یکی  ناهجرد ، یبهذم  ییامهدرگ  نیرت  گرزب ناونع  هب  نیعبرا  یور  هدایپ
.دوش یم هئارا  ناریا ، قارع و  هلمج  زا  فلتخم  یاهروشک  زا  مدرم  فلتخم  یاه  هورگ طسوت  هک 

رد زورما  حبــص  نـیعبرا  یور  هداـیپ عوـضوم  اـب  یلیمکت  تالیــصحت  هماـن  ناـیاپ نـیلوا  عاــفد  ی  هـسلج اــنطع  شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  ییابطابط  همالع هاگشناد 

یموـمع تامدـخ  یریگ  لکــش دـنیآرف   » ناوـنع اـب  یتـلود  تیریدـم  هتــشر  دـشرا  یــسانشراک  عـطقم  رد  هماـن  ناـیاپ  نـیا 
روـپ و یلــصا نیــسح  رتـکد  ییاـمنهار  هـب  یبوـقعی  ماـهلا  مناـخ  طـسوت  نـیعبرا » یور  هداـیپ هعلاـطم : دروـم  داــهن ؛ مدرم

داتـسا روپ ، یلـصا نیـسح  رتکد.دـش  ماـجنا  یرادـباسح  تیریدـم و  هدکـشناد  رد  یدـحاوریم  دیعـسدیس  رتـکد  هرواـشم 
ییاـمهدرگ نیرت  گرزب ناوـنع  هـب  نـیعبرا  یور  هداـیپ : » تـفگ اـنطع  راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ رد  هماـن  ناـیاپ  نـیا  یاـمنهار 

.تسا درف  هبرصحنم یعامتجا  یناسنا و  هدیدپ  کی  ناهج ، یبهذم 
.دوش ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یرتشیب  یاه  شهوژپ ات  تسا  زاین  اه  یگژیو نیا  لیلد  هب 

نیا هب  یـشهوژپ  یملع و  ظاـحل  هب  یناریا  یاـه  هاگـشناد زا  رتولج  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگـشناد هک  تساـجنیا  بلاـج 

ناهج ناهج ردرد   یمومع   یمومع تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یارب   یارب ییوگلا   ییوگلا نیعبرا ، ، نیعبرا یور   یور هدایپ   هدایپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/297275/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF/
https://www.atnanews.ir/archives/297275/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF/


روضح اب  هدرتسگ  یشیامیپ  لاس ۲۰۱۶  رد  اکیرمآ   MIT هاگشناد : » تفگ همادا  رد  روپ  یلـصا «. دنا هدرک هجوت  عوضوم 
.داد ماجنا  قارع  هب  یمازعا  نارگ  شیامیپ ناداتسا و 

«. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ریخات  یرادقم  اب  ناریا  یاه  هاگشناد رد  نیعبرا  یور  هدایپ عوضوم 
درکیور اـب  هک  تسا  یا  هماـن ناـیاپ  نیلوا  نیا  : » درک حیرـصت  یرادـباسح  تیریدـم و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  نـیا 
نیعبرا یور  هداـیپ  عوـضوم  اـب  هماـن  ناـیاپ  نـیلوا  مـه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  هـتخادرپ و  عوـضوم  هـب  یتیریدــم 
یمومع تامدـخ  دـنیارف  جارختـسا  هماـن  ناـیاپ نیا  لوط  رد  وجـشناد  فدـه  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو  «. دوش یم  بوسحم 

، یتلود تیریدم  ی  هزوح رد  یمومع  تامدخ  ی  هیرظن رد  : » درک راهظا  تسا ، هدوب  نآ  یاه  تیلع لحارم و  داهن ، مدرم
.دراد دوجو  یدنورهش  ینارمکح  ناونع  تحت  یعوضوم 

مدرم دــنک ، مـیظنت  ار  نارگــشنک  طـباور  هـک  یــسک  تسدــالاب و  ی  هوـق کــی  ناوـنع  هـب  تـلود  کــی  روـضح  نودــب  ینعی 
.دننک تیریدم  ار  لئاسم  میظنت و  ار  طباور  نیا  ناشدوخ 

نادنورهـش و روـما  هرادا  یارب  بوـخ  رایـسب  لاـثم  کـی  نیعبرا  یور  هداـیپ تسا و  رداـن  ناـهج  رد  عوـضوم  نـیا  قادـصم 
مان هب  یا  هزیاج دـحتم  للم  نامزاس  هکنیا  هب  هراشا  اـب  همادا  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا  «. تسا تلود  روضح  نودـب  مدرم 

رد لاح  هبات نیعبرا  عوضوم  : » درک حیرـصت  دنک  یم ادها  رترب  یمومع  یاهداهن  هب  ار  یمومع » تامدخ  یناهج  هزیاج  »
صیـصخت دنیارف  دراو  نیعبرا  عوضوم  هک  یتروصرد  ْاعطق  هدشن و  یـسررب  هزیاج  نیا  یادها  یارب  دـحتم  للم  نامزاس 

رارق اهروشک  ریاس  رد  یمومع  تامدخ  هئارا  یارب  ییوگلا  ناونع  هب  هکلب  دـش  دـهاوخ  هزیاج  هدـنرب  اهنت  هن  دوش ، هزیاج 
نیا ندـش  رت  هتخانـش هب  دـناوت  یم روـطچ  اـه  شهوژپ هنوـگ  نیا ماـجنا  هک  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  یو  «. تفرگ دـهاوخ 

.تسا یروحم  هلئسم شهوژپ ، یاه  یگژیو زا  یکی  : » تفگ دنک  کمک  نآ  ندش  رت  یناهج تامدخ و  هدیدپ و 
.دوش ذخا  یعامتجا  یاه  تیعقاو یرس  کی  زا  دیاب  شهوژپ 

یاــه شلاــچ ندرک  فرطرب  داــعبا و  یواــکاو  یفرعم ، رد  دــناوت  یم نـیعبرا  یور  هداــیپ دــننام  یتاــعوضوم  هـب  نـتخادرپ 
نیا یفیک  درکیور  هب  هراشا  اب  همان ، ناـیاپ نیا  رواـشم  داتـسا  یدـحاوریم ، دیعـس  دیـس  رتکد  «. دـشاب رثوم  نآ  یلاـمتحا 

هچ اــب  ارچ و  رفن  کــی  هـکنیا  راــک و  نـیا  ماــجنا  لــیلد  یارب  وجتــسج  شهوژپ ، نـیا  ماــجنا  شور  رد  : » تـفگ شهوژپ 
رد یو  «. تفرگ رارق  رظندـم  دـهد  یم هئارا  نارئاز  هب  هتعاـس  تامدـخ ۲۴  ای  دوش و  یم نیعبرا  یور  هداـیپ دراو  یا  هزیگنا
هک ینامز  : » درک ناشنرطاخ  نیعبرا  یور  هدایپ مسارم  یرازگرب  ناـکما  مدـع  اـنورک و  یراـمیب  طیارـش  هب  هراـشا  اـب  ناـیاپ 
رب میمـصت  یراـمیب  نیا  عویـش  زا  دـعب  دوب و  هدـشن  عیاـش  زونه  اـنورک  یراـمیب  دـش ، باـختنا  قیقحت  یارب  عوضوم  نیا 

یعـس ام  دوش و  باختنا  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  نیعبرا  هب  کیدزن  همان  نایاپ نیا  زا  عافد  ناـمز  هک  دـش  هتفرگ  نیا 
«. میشاب هتشاد  نیعبرا  یور  هدایپ هب  تبسن  ینید  یادا  همان  نایاپ نیا  بلاق  رد  میدرک 

ییاـبطابط همالع  هاگـشناد  داـهن  مدرم یموـمع  تامدـخ  یرهــش  ینارمکح  روـپ  یلــصا نیــسح  نـیعبرا  یدــیلک : تاـملک 
: یراذگ کارتشانیعبرا  یور  هدایپ همان  نایاپ  یتلود  تیریدم  تیریدم  انطع  یدحاوریم  دیعس  دیس  دحتم  للم  نامزاس 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۲۷۵

۱۴۱۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۵:۲۴ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تیاغل ۱۰ هامرهم   خیرات ۱۳  زا  روشک  یسانشناور  هرواشم و  هتـسجرب  دیتاسا  روضح  اب  هسلج و  رد ۲۵  اه  هاگراک  نیا   
.دش دهاوخ  رازگرب  یگتفه  تروص  هب  یراج  لاس  هامرذآ 

نیالنآ نیالنآ تروص   تروص هبهب   هاگشناد   هاگشناد هرواشم   هرواشم زکرم   زکرم یماکداش » » یماکداش تیقفوم  وو   تیقفوم  » » نیالنآ نیالنآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک
ددرگ ددرگ یمیم   رازگرب   رازگرب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۹طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13033
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13033


ددرگ یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هاگشناد  هرواشم  زکرم  یماکداش » تیقفوم و   » نیالنآ یاه  هاگراک 
زکرم یوس  زا  نیالنآ  تروص  هب  هامرهم و  خیرات ۱۳  زا  یماکداش » تیقفوم و   » ناونع اب  یشزومآ  یاه  هاگراک  هلـسلس 

.ددرگ یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هرواشم 
تیاغل ۱۰ هامرهم   خیرات ۱۳  زا  روشک  یـسانشناور  هرواشم و  هتـسجرب  دیتاسا  روضح  اب  هسلج و  رد ۲۵  اه  هاگراک  نیا 

.دش دهاوخ  رازگرب  یگتفه  تروص  هب  یراج  لاس  هامرذآ 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqDZa يپاــچ هخــسن  ۳۵ دــــیدزاب :  ١٣٠٣٣ ربـــخ : هرامـــش   ١٠:٥٦ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشود ١٤ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  ددرگ -  یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هاگشناد  هرواشم  زکرم  یماکداش » تیقفوم و   » نیالنآ یاه  هاگراک   
ییابطابط

۱۴۱۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۴

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

اهراکهار اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو 
یللملا نیب  یاه  یراکمه  رتفد  ریدم  طسوت  هامرهم   ۱۴، اهراکهار اه و  ترورض  ؛ اه هاگـشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو 

.دوش یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqzZa يپاــچ هخــسن  ۷۵ دــــیدزاب :  ١٣٠٣٠ ربـــخ : هرامــــش   ٠٩:١٥ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشود ١٤ 

طــــسوت لاـــترپ  - یناــــمزاس - لاــــتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<
aryanic

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  اهراکهار -  اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو   

ییابطابط همالع  هاگشناد  اهراکهار -  اه و  ترورض  اه ؛ هاگشناد  ندش  یللملا  نیب  رانیبو   

۱۴۱۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / شرورپ  شزومآ و   

عوـضوم یناـسنا » موـلع  رد  ینید  تفرعم  شقن  » یزاـجم سنارفنک  تسـشن  شیپ  رد  شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  نواـعم 
ناـمزاس لـلملا  نـیب روـما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هـب.درک  حیرـشت  ار  " یــسرد هماـنرب  رد  نآ  یاـه  تلـالد  ینید و  مـلع  "
تفرعم شقن   » یللملا نــیب یزاــجم  سنارفنک  نــیلوا  زا  تســشن  شیپ  نیمراــهچ  یــشزومآ ، یزیر  هماــنرب شهوژپ و 

تحت یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  یراکمه  اب  « ینید مولع  سیـسأت  اـت  وگتفگ  زا  یناـسنا ؛ مولع  رد  ینید 

اهراکهار اهراکهار اهاه  وو   ترورض   ترورض اهاه ؛ ؛ هاگشناد   هاگشناد ندش   ندش یللملا   یللملا نیب   نیب رانیبو   رانیبو

شزومآ  وو شزومآ یسرد   یسرد همانرب   همانرب ینید  وو   ینید ملع   ملع تابسانم   تابسانم »» یزاجم یزاجم سنارفنک   سنارفنک تسشن   تسشن شیپ   شیپ
دشدش رازگرب   رازگرب شرورپ » » شرورپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۰طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13030
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13030
https://www.medu.ir/fa/news/item/1302605/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C?ocode=1000000743
https://www.medu.ir/fa/news/item/1302605/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%DB%8C?ocode=1000000743


هب اـت ۱۲  تعاـس ۱۰  زا  هاــمرهم  هبنـشکی ۱۳  زورما  شرورپ » شزوـمآ و  یــسرد  هماـنرب  ینید و  مـلع  تابــسانم   » ناوـنع
ریزو نواـعم  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  یکلم  نـسح  رتـکد  تســشن  شیپ  نـیا  رد.دـش  رازگرب  یزاـجم  تروـص 
موـلع هدکـشناد  رایــشناد  اـیناسراپ  دـیمح  رتـکد  یــشزومآ ، یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  شرورپ و  شزوـمآ و 

دوـخ تارظن  ناـیب  هـب  هاگـشناد  هزوـح و  هاگـشهوژپ  رایداتـسا  یناـخ  یلعحتف  دـمحم  رتـکد  نارهت و  هاگــشناد  یعاـمتجا 
ینید ملع  " عوضوم حیرـشت  هب  تسـشن  نیا  رد  یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  سیئر  یکلم  رتکد.دـنتخادرپ 

ملع ینید ، ملع  هب  تبسن  فلتخم  یاه  هاگدید  صوصخ  رد  ار  یبلاطم  تخادرپ و  یسرد " همانرب  رب  نآ  یاه  تلالد  و 
دیهـش هاگدـید  زا  عفاـن  ملع  عفاـن ، ملع  یـسانش  هژاو  میرک ، نآرق  رد  عفاـن  مـلع  بـالقنا ، مـظعم  ربـهر  هاگدـید  زا  عفاـن 

هزوــح و هاگــشهوژپ  رایداتــسا  یناــخ  یلعحتف  رتــکد.درک  ناــیب  یلمآ  یداوــج  تــیآ هللا  ییاــبطابط و  همــالع  یرهطم ،
یناعم لاقتنا  یاـه  شور  عاونا  ینید ، ملع  فیرعت  یلقع ، ینید و  مهف  نیب  ضراـعت  صوصخ  رد  ار  یدراوم  هاگـشناد 

.درک حرطم  ینید  مولع  طسب  یاه  هار  ینید و  مولع  میهافم  و 
تاریثات نید و  ملع و  طـباور  ینید و  ملع  هراـبرد  زین  نارهت  هاگـشناد  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  رایـشناد  اـیناسراپ  رتکد 
یللملا نیب یزاجم  سنارفنک  نیتسخن.درک  هئارا  ار  یبلاطم  یتیبرت و ...  یاـه  تحاـس  ناریا ، شرورپ  شزومآ و  رد  نآ 

اب هاگـشناد و  هزوـح و  هاگـشهوژپ  طـسوت  ینید » موـلع  سیـسأت  اـت  وـگتفگ  زا  یناـسنا ؛ موـلع  رد  ینید  تـفرعم  شقن  »
شقن.دــش دــهاوخ  رازگرب  ناــهج  فــلتخم  یاــهروشک  زا  ینادنمـــشیدنا  روــضح  یـــشهوژپ و  یملع و  زکارم  یراــکمه 

، یــسانش شزرا یــسانش ، ناـسنا یــسانش ، یتـسه یــسانش ، تـفرعم  ) یناــسنا موـلع  یاــه  میاداراــپ رد  ینید  تـفرعم 
؛) یدربراـک یناـسنا  مولع  ضحم و  یناـسنا  مولع   ) یناـسنا موـلع  فـلتخم  یاـه  هتـشر ینید و  تفرعم  یـسانش ؛) شور

موـلع نید و  تاـعلاطم  ناریا ، رد  یناـسنا  موـلع  نید و  تاـعلاطم  یناـسنا ، موـلع  نید و  تاـعلاطم  یـسانش  تیعـضو 
اــضر مالــسالا  تجح.دنتــسه  سنارفنک  نـیا  یــساسا  یاـهروحم  یناـسنا ؛ موـلع  ینید و  تیوـنعم  ناـهج ؛ رد  یناـسنا 

تـسشن نـیا  یملعریبد  یمالـسا  فراـعم  نآرق و  یریگداـی  تـیبرت و  هزوـح  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  هورگ  سیئر  یئـالم 
۰ .دش دهاوخ  یرازگراب  ًابقاعتم  تسشن  نیا  رد  هدش  حرطم  بلاطم  حورشم.دوب 

۱۴۱۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۳۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لاـسرا تلهم  یناوخ �  لـتقم  ◀️ یـسیون  تیاور  ◀️ هیزعت  ◀️ یحادم  ◀️ ییاروشاـع  رعـش  هراوــگوس : ️◀ یاــه  شخب   ⬅️ 

.دییامن لاسرا   kanoonatu۳ لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ  هام ۱۳۹۹  رهم   ۲۰ راثآ :

دش دیدمت  یراج  هامرهم  ات ۲۰  روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ » هراوگوس   » هب راثآ  لاسرا  تلهم 
یگنهرف و تنواعم  یراـکمه  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یوس  زا  روشک  رـسارس  نایوجـشناد  هژیو  لـهچ » هراوگوس  »

.ددرگ یم  رازگرب  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یعامتجا 
تنواعم یراکمه  اب  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یبهذـم  یبدا و  _ یرنه یگنهرف ، یاه  نوناـک  تمه  هب  هراوگوس  نیا 

.دوش یم  رازگرب  یبهذم  یبدا و  یگنهرف ، هتشر  رد ۵  یروانف   تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یعامتجا  یگنهرف و 
: هراوگوس یاه  شخب  ⬅️ 

ییاروشاع رعش  ◀️ 

هامرهم هامرهم اتات  ۲۰۲۰   روشک   روشک رسارس   رسارس نایوجشناد   نایوجشناد هژیو   هژیو لهچ » » لهچ هراوگوس   هراوگوس  » » هبهب راثآ   راثآ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم
دشدش دیدمت   دیدمت یراج   یراج
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یحادم ◀️
هیزعت ◀️

یسیون تیاور  ◀️
یناوخ لتقم  ◀️

هام ۱۳۹۹ رهم   ۲۰ راثآ : لاسرا  تلهم   �

.دییامن لاسرا   kanoonatu۳ لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqxZa يپاچ هخسن  ۲۴ دیدزاب :  ١٣٠٢٨ ربخ : هرامش   ١٨:١٣ رهم ١٣٩٩ -  هبنشکي ١٣ 

aryanic طسوت لاترپتیاس 

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۵۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رازگرب هدش  مالعا  یدـنبنامز  ساسا  رب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  عطاقم  یـصصخت  یاه  هبحاصم   
یارب یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  لیـصحت  نایـضاقتم  زا  یـصصخت  یاه  هبحاصم  ددرگ  یم 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هدش و  مالعا  یلبق  یدنبنامز  ساسا  رب  یراج  یلیصحت  لوا  لاسمین 

رازگرب هدـش  مالعا  یدـنبنامز  ساسا  رب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  عطاقم  یـصصخت  یاه  هبحاصم 
ددرگ یم 

لاسمین یارب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  لیصحت  نایضاقتم  زا  یـصصخت  یاه  هبحاصم 
.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هدش و  مالعا  یلبق  یدنبنامز  ساسا  رب  یراج  یلیصحت  لوا 

شزومآ زکارم  اه و  هاگـشناد  یلیطعت  رب  ینبم  انورک  یلم  داتـس  مالعا  هب  هجوت  اب  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 
یـصصخت هبحاصم  ماجنا  یارب  هدـننک  مان  تبث  نایـضاقتم  هیلک  عالطا  هب  یراج  هاـمرهم  تیاغل ۱۸  خـیرات ۱۳  زا  یلاع 

هرود  ) یا هقطنم  تاـعلاطم  هتـشر  نینچمه  یرتـکد و  عـطقم  هـب  دورو  نایـضاقتم  یارب  اـه  هبحاـصم  هـیلک  دـناسر : یم 
یزاجم تروص  هب  نومزآ ) تراک  رد  جردنم   ) یلبق هدش  مالعا  یدنبنامز  ساسا  رب  دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  کرتشم )

.دش دهاوخ  رازگرب 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHquZa يپاــچ هخـــسن  ۸ دـــــیدزاب :  ١٣٠٢٥ ربـــخ : هرامــــش   ١٧:٤٢ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشکي ١٣ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

ساسا ساسا ربرب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یلیمکت   یلیمکت تالیصحت   تالیصحت عطاقم   عطاقم یصصخت   یصصخت یاه   یاه هبحاصم   هبحاصم
ددرگ ددرگ یمیم   رازگرب   رازگرب هدش   هدش مالعا   مالعا یدنبنامز   یدنبنامز

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 
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۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یسراپ بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  یرازگرب 
یاه هشیلک   » عوضوم اب  تسـشن  ود  یـسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  یـصصخت  یاـه  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  همادا  رد 
یوـس زا  ناتـسکاپ » دـنه و  هراـق  هبـش  رد  یــسراف  ییارــس  هساـمح  و «  یــسراف » ناـبز  شزوـمآ  رد  اـهنآ  شقن  یناـبز و 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHqjZa يپاچ هخـسن  ۱۶۲ دـیدزاب :  ١٣٠١٥ ربـخ : هرامـش   ١١:٣٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٢ 

aryanic طسوت یشهوژپ  یشزومآ  رابخا  ویشرآ  ینامزاس  لاترپیشهوژپ  یشزومآ  رابخا  ویشرآ  تیاس 

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۳

اناد یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

هب ۱۳۵ تـسا  یلم  ـالثم  هـک  ییوردوـخ  دـیارپ ، خرن  ندیـسر  ربـخ  رگید  وجـشناد ، یرازگربـخ  یداـصتقا  هورگ  شرازگ  هـب 
، مـینز یم فرح  یداـع  مدرم  زا  اـم  دـنا ، هدرک  تداـع  ینارگ  هـب  مدرم  راـگنا  الــصا  دـشابن ، بـیجع  دــیاش  ناـموت  نوـیلیم 
هب زور  هداد و  تسد  زا  ار  اضاقت  دـیرخ و  ناکما  دـنا ، هدـش  رگ  هراظن  طقف  هک  داصتقا  هصرع  فرـص  ناـیچاشامت  ناـمه 
هک تـهج  نـیا  زا  مدرم  زا  یرایـسب  یارب  دوـش  نارگ  وردوـخ  دـننک ، یم هراـظن  ار  دوـخ  یراـتفرگ  راـشف و  قـمع  رتـشیب  زور 

قمع دراذـگ  یم ریثات  اه  الاک ریاـس  تمیق  یور  هک  تهج  نآ  زا  اـما  دـنک ، یمن قرف  یلیخدـنرخب  وردوخ  دـنناوت  یمن رگید 
.دنک یم رتشیب  ار  یراتفرگ 

لاوس نیا  الاح  دنک ، یمن قرف  وردوخ  ینارگ  دنرادن  یدـیرخ  تردـق  دنتـسه و  یچاشامت  هک  یمدرم  یارب  راک  یاجنیا  ات 
یرازاـب رد  وردوخ  ینارگ  فادـها  دـنرب ؟ یم دوس  یتمیق  یولج  هب  ور  شنت و  رپ  رازاـب  نیا  زا  یناـسک  هچ  دوش  یم حرطم 

سانشراک ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یراسکاخ  یلع  ار  اه  لاوس نیا  ؟ تسیچ درادـن  یـضاقتم  هک 
هظحــالم ار  وردوــخ  تعنــص  سانــشراک  نـیا  اــب  وــگتفگ  نـتم  هـمادا  رد  هـک  تــسا  هداد  خــساپ  اــم  هــب  وردوــخ  تــعنص 

تلود ینعی  تسا ، روشک  یزرا  تیودحم  نامز  رد  تسرد  یتیریدم  شور  کی  وردوخ  تادراو  زا  یریگولج  ایآ.دینک  یم
وردوخ رازاب  ندوب  یراصحنا  یور  تسایس  نیا  اب  ای  هدش  لخاد  هب  وردوخ  تادراو  عنام  روشک  زا  زرا  جورخ  لرتنک  یارب 

.زرا جورخ  زا  تظافح  ات  تسا  حرطم  نارگراصحنا  تلود و  عفانم  ثحب  دهد ؟ یم رونام  یا  هدع عفانم  یارب 
.تسا هتفرگن  ار  وردوخ  تادراو  یولج  روشک ، زا  زرا  جورخ  لرتنک  روظنم  هب  تقو  چیه  تلود 

رکف هب  تـلود  رگا  اـما  تـسا ، طـلغ  ـالماک  ییاـمین  زرا  اـی  یتـلود  زرا  صیـصخت  اـب  وردوـخ  تادراو  تسادـیپ  لاـح  ره  هـب 
نودـب دـننک ، دراو  ار  دوـخ  هاوـخلد  یوردوـخ  یــصخش  زرا  اـب  مدرم  دــهد  یمن هزاـجا  ارچ  تـسین  نارگراـصحنا  زا  تیاـمح 
وردوخ تعنـص  رد  راـصحنا  یماـح  تلود  هک  دوـش  یم صخـشم  سپ.دـهد  صیـصخت  هلوـقم  نیا  هب  یزرا  تلود  هکنیا 
وردوخ شورف  زا  سپ  تامدخ  یاه  تکرـش وردوخ و  عون  رد  یتیدودحم  چیه  نودـب  دوبن  راصحنا  یماح  رگا  هک  تسا ،

.دوش هتشادرب  یراصحنا  هنوگ  ره  ات  دش  یم هداد  تادراو  هزاجا 
هدـش وردوـخ  تادراو  عناـم  روـشک  داـصتقا  وردوـخ و  تعنـص  ناـنکراک  مدرم ، عـفن  هب  هک  نیا  مـسا  هـب  تـلود  هنافـسأتم 

یسراپ یسراپ بدا   بدا نابز  وو   نابز هزوح   هزوح ردرد   یصصصخت   یصصصخت تسشن   تسشن ودود   یرازگرب   یرازگرب

!! تسا تسا هدرک   هدرک وردوخ   وردوخ رازاب   رازاب ردرد   یایا   هفرح هفرح نالالد   نالالد هبهب   لیدبت   لیدبت ارار   مدرم   مدرم تلود   تلود  : : یراسکاخ یراسکاخ

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۳طباور 
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تادراو ایند  مامت  لثم  دـیاب  تشاد  یمن ار  نارگراصحنا  زا  تیاـمح  فدـه  رگا  هک  یلاـح  رد  هدز  یمادـقا  نینچ  هب  تسد 
.درک یم دازآ  یطرش  دیق و  چیه  نودب  ًالماک  ار  وردوخ 

.تسا تادراو  ندوب  عونمم  ریغ  یانعم  هب  یطرش  دیق و  هنوگ  ره  نتشاذگ 
...و تسیز  طیحم  ناـمزاس  تمـص ، ترازو  لـثم  فلتخم  یاـه  هناـخ تارزو  وردوخ  تادراو  دـییات  یاـه  دـنیارف ماـمت  اـما 

اعطق.تسا راـصحنا  داـجیا  هب  لـیام  وردوـخ  تعنـص  رد  دـح  هچ  اـت  تلود  هک  تسا  صخـشم  یبوـخ  هـب  هدـش  هتـشاذگ 
راصحنا زا  وردوخ  تادراو  دـنرادن  یلیامت  هک  دنتـسه  یمیدـق  ناگدـننکدراو  دـننک  یم دـیکات  راصحنا  رب  هک  یناـسک  ماـمت 

.دوش جراخ  اه  نآ
تفرـشیپ ناریا  یزاـسوردوخ  تعنـص  دورب و  تعنـص  تفرـشیپ  تمـس  هب  روشک  دنتـسه  لـیام  نیلووسم  روـشک و  رگا 

یاـه وردوـخ اـب  مـه  روـشک  تـسیز  طـیحم  دنـسرب و  وردوـخ  تعنــص  زا  دوـخ  قـح  هـب  ناریا  مدرم  رتـهب  تراـبع  هـب  دـنک ،
طرش چیه  نودب  وردوخ  تادراو  دیاب  زورما  نیمه  زا  تسا ، مهم  مدرم  ناج  رگا  دتفین ، رطخ  هب  تسیز  طیحم  هدنیالآ 

وردوخ تادراو  فرـص  ییامین  زرا  ای  یریگناهج  زرا  زا  معا  یتلود  زرا  هنوگ  چیه  هکنیا  هب  طورـشم  دوش ، دازآ  یطورـش  و 
.دوشن

دوخ هقالع  دروم  یوردوخ  ات  منک  هیهت  دـیاب  دازآ  رازاب  زا  ای  روشک  زا  جراخ  زا  زرا  ای  منک  هیهت  وردوخ  مهاوخ  یم نم  رگا 
.منک دراو  ار 

هکنیا نمـض  دوش ، یم یعقاو  وردوخ  تمیق  تلاـح  نیا  رد  ؟ تسا ترورـض  کـی  مهم و  امـش  رظن  زا  ارچ  وردوـخ  تادراو 
تکرـش ود  یگتـسکشرو  دوش  یم ثعاـب  هک  یوحن  هب  دوش ، یم هدـنیآ  رد  اـم  یوردوخ  تعنـص  رتـشیب  تفرـشیپ  بجوم 

یزاـسوردوخ تعنـص  هصرع  حالـصا  هب  عوضوم  نیا  ندـش  ینلع  دوش ، ینلع  لاـس  یـس  زا  دـعب  اـپیاس  وردوـخ و  ناریا 
.دنک یم کمک  روشک 

یاه وردوخ دیلوت  تمس  هب  مینک و  هدافتـسا  اپیاس  وردوخ و  ناریا  ینف  یاه  تیفرظ زا  میناوت  یم طیارـش  نیا  رد  اعطق 
یلعف ناریدـم  میدـق و  ناریدـم  هک  دـینک  تقد  دـیاب  اـجنیا  رد  هکنیا  نمـض  میورب ، هدـش  زور  هب  تـیفیک  اـب  درادناتـسا و 

دـنراد و تسد  تعنـص  نیا  یدـمآراکانرد  یوـحنب  مادـک  ره  قباـس  یارزو  نینواـعم و  وردوـخ و  ناریا  هتـشذگ  لاـس  یس 
.دسرب یعقاو  تابث  هب  وردوخ  رازاب  دنراذگ  یمن اه  نیا

یوشبلب نیا  رد  دوش  یم دای  یلم  نازاس  هعطق  ناگدـننک و  دـیلوت  ناونع  هب  اـه  نآ زا  هک  روشک  نازاـس  هعطق  تیعـضو 
هک گرزب  نازاـس  هعطق رتـهب  تراـبع  هـب  مـیدرک  داـجیا  روـشک  رد  صاـخ  زاـس  هـعطق  دـنچ  اـم  ؟ تـسا هنوـگچ  وردوـخ  رازاـب 

مـسا هب  دـننک و  یم دراو  نازرا  رایـسب  تمیق  اب  ار  ینیچ  تیفیک  مک  تاـعطق  زاـس ، هعطق  اـت  دنتـسه ، زاـب  هعطق  ًاتدـمع 
تراظن تیلوئسم ، چیه  نودب  دنشورف ، یم تمیق  ربارب  اب ۳۰  اپیاس  وردوخ و  ناریا یناریا ، یاه  هبعج رد  یلخاد  دیلوت 

مدرم تمالـس  ناج و  هب  هک  ساسح  هلوقم  نیا  زا  هکنیا  نمـض  دـننک ، یم یزاب  مدرم  ناج  اب  ییوگخـساپ  تازاـجم و  و 
علطم سلجم  ناگدــنیامن  زا  یلیخ  تعنــص و  ترازو  دوــخ  اــپیاس ، وردوــخ و  ناریا  ناریدــم  زا  یرایــسب  تـسا  هتــسباو 

رت دنمشزرا وردوخ  رازاب  زا  یهورگ  یـصخش و  عفانم  ظفح  دسر و  یمن مدرم  داد  هب  یـسک  چیه  هنافـساتم  اما  دنتـسه ،
.تسا هدش  مدرم  ناج  نتفرگ  زا 

یعقاو حالــصا  یزاـس و  دازآ  هـب  یلیاـمت  تـلود  اـما  تـسا ، یداـیز  هلــصاف  دازآ  رازاـب  اــت  هناــخراک  زا  وردوـخ  تـمیق  نـیب 
تمیق یوردوـخ  هـب  یعقاو  هدـننک  فرــصم  تـسد  هـک  یلاـح  رد  یرتـشم ، زا  تیاـمح  مـسا  هـب  مـه  نآ  درادـن  اـه  تـمیق

تساجک و راک  هرگ  میتسه ، نادـیم  ررـضتم  اـم  دـنیوگ  یم هشیمه  مه  نازاـسوردوخ  رگید  یوس  زا  دـسر ، یمن هناـخراک 
.تسا هتسکشرو  ام  یوردوخ  تعنص  هک  تسا  نیا  لمات  لباق  هلاسم  ؟ دوش یمن هدوشگ  ارچ 

.تسا دنمفده  مه  عوضوم  نیا  دوش ، یعقاو  خرن  دراذگ  یمن تلود 
.تسا هدرک  یا  هفرح ینالالد  هب  لیدبت  ار  مدرم  ی  همه تلود 

.تسا هدش  یزاب  لالد  هسورپ  کی  دراو  المع  دنک  مان  تبث  وردوخ  دناوتب  هک  یسک  ره 
، دوش تیاس  رد  ماـن  تبث  هب  قفوم  دـیایب و  نوریب  تیاـس  زا  هک  یـسک  ره  مسا  درم  نز و  ناوج ، ریپ و  رـضاح  لاـح  رد 
هب مادـقا  مدرم  هدـش  فـیرعت  یروآ  دوـس  یارب  یا  هسورپ نینچ  یتـقو  ارچ  تسا ، هدرب  دوـس  نوـیلیم  هد  دـنچ  دـناد  یم
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رایــسب اـه  یلـالد زا  یــشخب  اـما  تـسا ، هداد  قوـس  یلـالد  تمــس  هـب  ار  مدرم  ی  هـمه تـلود  هنافــساتم  ؟ دــننکن یلـالد 
.دوش یم تمص  ترازو  یتح  اپیاس و  وردوخ ، ناریا  ناریدم  بیصن  نآ  یلصا  دوس  تسا و  هدش  باسح  دنمفده و 

مدرک ضرع  هک  یدـنور  رد  دوـش  یم اـه  ناـمزاس نیا  دراو  ریدـم  ناوـنع  هب  هک  یـسک  ره  هک  تـسا  جـنرغب  ردـقنآ  هلاـسم 
یا هدرپ تشپ  ناراذگتـسایس  ای  صاـخ  دارفا  طـسوت  اـپیاس  اـی  وردوخ  ناریا  سیئر  اـت  تمـصریزو  زا  دـنک ، یراـکمه  دـیاب 

: عبنمداصتقا رادار.دنشاب  اه  نآ عبات  دیاب  هک  دنوش  یم نییعت 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد زاس - ! هعطق  ات  دنتسه ، زاب  هعطق  ًاتدمع  گرزب  نازاس  هعطق  

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یاه یـسررب شهوژپ و  لک  هرادا  ات  دـش  نآ  زاسرتسب  نارگراک  یتشیعم  یداـصتقا و  تالکـشم  یـسررب  کرد و  ترورض 
.دزادرپب هلاسم  نیا  هب  یرگراک » تاضارتعا  یواکاو   » ناونع تحت  یدرگزیم  یرازگرب  اب  انریا  یربخ 

تفر نورب یاهراکهار  ناریا ، رد  یرگراک  تاباصتعا  تاضارتعا و  یبای  هشیر نمض  ات  دش  مهارف  یتصرف  درگزیم  نیا  رد 
.دریگ رارق  یواکاو  دروم  زین  تالکشم  لیبق  نیا  زا 

.دوب راک  یمالسا  بزح  یزکرم  یاروش  وضع  بوجحم » اضریلع   » نانامهیم نیا  زا  یکی 
همانراک رد  ار  مهد ) ات  مجنپ  سلاجم   ) سلجم هرود  یگدنیامن ۶  تسا و  رگراک  هناخ  لکریبد  نونکات  لاس ۱۳۶۹  زا  یو 

.دراد دوخ 
هاگشناد یملع  تاـیه  وـضع  یداـصتقا و  لـئاسم  سانــشراک  میعزرــس » یلع  ، » یــصصخت درگزیم  نـیا  رگید  ناــمهیم 

.دوب ییابطابط  همالع 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  یزیر  هماـنرب یداـصتقا و  روما  تنواـعم  تمـس  رد  ات ۱۳۹۸  یاه ۱۳۹۶  لاـس نیب  وا 

.تسا هدرک سمل  ار  رگراک  هقبط  تالکشم  کیدزن  زا  هدوب و  تیلاعف  هب  لوغشم 
دیآ : یم  همادا  رد  درگزیم  نیا  تسخن  شخب 

، رگراـک زور  ندیـسرارف  هـب  هجوـت  اـب  روـشک و  لـئاسم  نیرتـمهم  یـسررب  یاتـسار  رد  یمالـسا  یروـهمج  یرازگربـخ  اـنریا :
.تسا هتفرگ یرگراک  تاضارتعا  یواکاو  هب  میمصت 

لاس رد  هژیو  هب  هک  یرگراک  تاضارتعا  یلـصا  تلع  دـیتسه ، رگراک  هناخ  لکریبد  لاس ۱۳۶۹  زا  امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تسیچ ؟ تسا ، هتشاد یریگمشچ  دشر  ریخا  یاه 

ادـتبا نامه  زا  زین  بالقنا  زا  سپ  هرود  رد  هتـشاد و  راک  رـس و  یرگراک  لئاسم  اب  بـالقنا  زا  لـبق  زا  بناـجنیا  بوجحم :
.مدوب تیلاعف  لوغشم  رگراک  هناخ  رد 

.مراد دوخ  همانراک  رد  ار  بالقنا  زا  سپ  لبق و  نامز  رد  یرگراک  تاباصتعا  هنیمز  رد  یدایز  یاه  هبرجت  نیاربانب 
.تسا هدش  فیرعت  زین  نوناق  رد  باصتعا  هک  ارچ  مدقتعم  باصتعا »  » هب ضارتعا »  » زا رتشیب  نم  

هجیتن هب  هرکاذـم  هار  زا  هچنانچ  تسا ، ضرتعم  ینامیپ  اـی  عوضوم  هب  هک  سک  ره  اـه ، ناـمیپ لـصف  رد  نوناـق و  قبط 

تسا تسا نارگراک   نارگراک ینوناق   ینوناق قحقح   باصتعا   باصتعا

اب دیابن  تسا و  هتخانـش  تیمـسر  اب  ار  یرگراک  تاباصتعا  نوناق ، دیوگ  یم  راک  بزح  لکریبد  بوجحم » اضریلع  - » ناریا نارهت -
یداــصتقا و روــما  قباــس  نواــعم  میعزرـــس » یلع  ، » عوــضوم نــیا  اــب  طاــبترا  رد  .تــسیرگن  هلاــسم  نــیا  هــب  یتــینما  یهاــگن 

.تسا هتشاذگ  تشگنا  اه  هنارای تورث و  دیلوتزاب  عوضوم  یور  راک  ترازو  یزیر  همانرب
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.دنکن راک  الصا  ای  هدرک و  یراک  مک دمع  روط  هب  راک  طیحم  رد  روضح  نمض  دناوت  یم  تفاین ، تسد 
.دنا هدش  نوناق  نیا  یارجا  زا  عنام  نایرجم  هنافساتم 

صیخـشت و یارب  تبون  زا  جراخ  ییاه  تایه  دـیاب  نارگراک  ضارتعا  هب  یگدیـسر  یارب  هک  تسا  هدـمآ  اه  نوناق نیا  رد 
.دننک ینزیار  صخشم  تدم  رد  فالتخا  لح 

عوـضوم دراو  تقوـم  یاـمرفراک  ناوـنع  هب  تسا  فـظوم  تلود  بساـنم  هجیتـن  هب  یباـیتسد  مدـع  تروـص  رد  یفرط ، زا 
.دنک لصف  لح و  ار  نآ  هدش و 

.تسا هدش  ینیب  شیپ  تاباصتعا  تایئزج  راک ، نوناق  ات ۱۴۵  هدام ۱۴۱  زا 
.دش هتفرگ  رظن  رد  راک » نوناق  حالصا   » ناونع هب  یثحبم  مجنپ  هلاس  جنپ  همانرب  نوناق  رد 

.دوش هتخانش  تیمسر  هب  زین  یرگراک  تاضارتعا  هک  دوب  نیا  رب  شالت  همانرب   نیا  رد 
.دناجنگب هلاس  جنپ  همانرب  رد  ینوناق  دندرک  فلکم  ار  تلود  نیاربانب 

.دش هئارا  نویسیمک  هب  هتشون و  یا  هیحالصا داژن  یدمحا دومحم  مود  تلود  رد 
.تشاد دوجو  نوناق  رد  زین  رتشیپ  دوب  هچ  ره  تشادن و  دوجو  تاضارتعا  مان  هب  یا  هدام  هیحالصا  نآ  رد  اما 

عنم لاـبند  هب  فلاـخم و  تاـضارتعا  ماـجنا  اـب  یتکرـش  اـی  درف  رگا  نآ  بجوـم  هب  هـک  دوـب  یا  هداـم  لاـبند  هـب  نویـسیمک 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  یو  یارب  یتازاجم  دوب  نآ  یارجا 

ادـیپ یاـنعم  هیحالـصا  هژاو  درادـن ، دوـجو  تازاـجم  نـییعت  یارب  یمیمـصت  رگا  هـک  دـش  نـیا  رب  نویــسیمک  رظن  نیارباـنب 
.درک دهاوخن 

.دیسرن هجیتن  هب  هاگچیه  هک  دوش  هدناجنگ  هعسوت  مجنپ  همانرب  رد  دوب  رارق  هک  هیحالصا  نیا 
قوقح و هب  شنکاو  تشیعم ، مهم  عوضوم  دوـش  یم ضارتـعا  باـصتعا و  ناـمزمه  یریگ  لکـش ثعاـب  زورما  هک  هچنآ 

.تسا یداصتقا  رگید  تاعوضوم  ای  ایازم 
نآ تیریدـم  هب  نارگراک  تفرگ و  تروص  ییاه  ضارتعا هپت  تفه  رکـشین  وکپه و  ریظن  اه  یراذـگاو یخرب  زا  دـعب  هتبلا 

.دندوب ضرتعم 
.تسا هداد  خر  طیحم  هب  ینوریب  یاه  کرحم  ریثات  ای  ینورد و  تالکشم  لیلد  هب  ای  تاضارتعا  نیا 

خر رگیدـکی  اب  امرفراک  رگراک و  نیب  هنابلط  قح ههجاوم  لیلد  هب  تاـضارتعا  نیا  دـصرد  تفگ ۹۹  ناوت  یم  یلک  روـط  هب 
.دهد یم 

.دسر یمن  رظن  هب  یا  هدننک  نارگن  عوضوم  دراد و  دوجو  ناهج  رسارس  رد  رما  نیا 
.تسا هدش  فیرعت  زین  نوناق  رد  باصتعا  هک  ارچ  مدقتعم  باصتعا »  » هب ضارتعا »  » زا رتشیب  نم   بوجحم :

هجیتن هب  هرکاذـم  هار  زا  هچنانچ  تسا ، ضرتعم  ینامیپ  اـی  عوضوم  هب  هک  سک  ره  اـه ، ناـمیپ لـصف  رد  نوناـق و  قبط 
.دنکن راک  الصا  ای  هدرک  یراک  مک دمع  روط  هب  راک  طیحم  رد  روضح  نمض  دناوت  یم  تفاین ، تسد 

هتخانـش تیمـسر  هب  زین  نوناق  رد  باصتعا  ضارتعا و  عوضوم.دـنا  هدـش نوناق  نیا  یارجا  زا  عناـم  ناـیرجم  هنافـساتم 
.دوش یمن تیامح  نالوئسم  نایامرفراک و  فرط  زا  اما  تسا  هدش 

بلاـق رد  هـیهت و  ار  یلـصفم  شرازگ  یرگراـک  قوـقح  نوناـق  یعرـش  یقوـقح و  هـنیمز  رد  زین  یرهطم  دیهـش  هسردـم  رد 
.دنداد هئارا  باتک 

هک یلاح  رد  تسا ؛ اه  ضارتعا نیا  اب  یماظتنا  یتینما و  یاه  هلباقم هدش ، لیدبت  زاس  لکشم یا  هدیدپ هب  زورما  هچنآ 
.دنشاب هتشاد دیکات  هرکاذم  رب  دیاب  هراومه  یتینما  یاه  هاگتسد

.دریگ ماجنا  ینیمزریز  تروص  هب  یقوقح  ینوناق و  تیامح  مدع لیلد  هب  تاضارتعا  یخرب  هک  هدش  بجوم  رما  نیا 
.دوش یمن  جرد  زین  نآ  رابخا  نیا  ربانب 

یوـلج  نآ  لـصف  لـح و  اـب  هدــش و  لـح  یرتـشیب  تعرــس  اـب  تالکــشم  دوـش ، رــشتنم  اـه  ربـخ  نـیا  رگا  هـک  یلاــح  رد 
.دوش یم  هتفرگ  هباشم  یاه  ضارتعا 

راچان اه  هیداحتا  راک  نیا  اب  هک  ارچ  دـننک ؛ یم  یا  هناـسر  ار  تاـباصتعا  ناـهج  یاـهروشک  رگید  دـیناد  یم  هک  روطناـمه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۶طباور 



.دننک یراکمه  رگیدکی  اب  دنوش  یم  روبجم  تاضارتعا  هب  نداد  خساپ  تالکشم و  عفر  یارب 
رگیدکی اب  اه  هیداحتا  یراکمه  لاصتا و  بجوم  دـنک  دایز  ار  تالکـشم  هکنیا  زا  رتشیب  یـضارتعا  یاه  تکرح  ور  نیا  زا 

.دوش یم 
.دنوش کیدزن  رگیدکی  اه  هیداحتا  هک  دوش  یم  بجوم  تاضارتعا  متخ  یارب  هرکاذم  ماجنا 

اهنت نیاربانب  تشاد ، دـنهاوخ  لابند  هب  اـه  هیداـحتا یارب  ار  یداـیز  یاـه  هنیزه تاـضارتعا  باـصتعا و  هک  تسا  نشور 
.تسا ضارتعا  زا  یریگشیپ  یارب  ینزیار  هرکاذم و  اه  هنیزه  نیا  شهاک  هار 

هدافتـسا قـح  نـیا  هـب  ندیـسر  یارب  یرگید  یاـه  هار زا  یو  دوـشن  هتخانـش  تیمـسر  هـب  یدرف  قوـقح  رگا  نوناـق ، قـبط 
.تشاد دهاوخ  هعماج  یارب  ار  یبرخم  راثآ  تدم  زارد  رد  هک  درک  دهاوخ 

.تسا هفرط  ود  هطبار  امرفراک  رگراک و  هطبار 
یارب ار  دوخ  شالت  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دراد ؛ قلعت  وا  هب  لاوما  هناـخراک و  روشک ، هک  دـسرب  شنیب  نیا  هب  دـیاب  رگراـک 

.دهد ماجنا  دوخ  تیلاعف  ندناسر  هجیتن  هب 
.دریذپب شیوخ  هداوناخ  یاضعا  زا  یکی  لثم  ار  وا  دیاب  هکلب  دنادب  دوخ  نمشد  ار  رگراک  دیابن  زین  امرفراک  یفرط  زا 

تسیچ  ؟ تاضارتعا  نیا  هرابرد  یلاعبانج  رظن  میعزرس  بانج  انریا :
.دوش هتخادرپ  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یباذج  هتکن  تاضارتعا  عوقو  ییارچ  میعزرس :

.درک هبرجت  ار  یمطالت  رپ  یاهزور  داصتقا  یاه ۹۰ و ۹۱  لاس رد  ناریا  هیلع  هدش  لامعا  یاه  میرحت  نیتسخن  زا  سپ 
ریس هتسویپ  تروص  هب  زین  یصوصخ  فرصم  دنور  نینچمه  شهاک و  هب  ور  هنارس  دمآرد  دنور  میرحت ، یاه  لاس یط 

.دندرک یط  ار  یلوزن 
دیدـج تاـعلاطم  رگا  هتــشگزاب و  لاـس ۸۵-۸۶  هـب  رــضاح  لاـح  رد  مدرم  دـیرخ  تردـق  هـک  دـنهد  یم  ناـشن  تاـعلاطم 

.دنادرگ دهاوخ  زاب  نیا  زا  رت  لبق  یاه  لاس هب  ار  مدرم  دیرخ  تردق  انئمطم  دوش  ماجنا 
.تسا تفا  لاح  رد  ناریا  مدرم  هافر  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

هعماـج فیعـض  رـشق  شود  رب  ...و  نکـسم  تمیق  زرا ، خرن  شیازفا  مروت ، ریظن  یعیاـقو  یلاـم  راـب  راـشف و  نیرتـشیب 
.تسا

.دوش یم ررضتم  اهدادخر  نیا  رد  همه  زا  رتشیب  فیعض  رشق 
دنمتورث هب  هتفرگ و  ریقف  زا  ینعی  دوـش  یم  ماـجنا  سوـکعم  تروـص  هـب  نآ  رد  عیزوتزاـب  هـک  تـسا  یروـشک  اـهنت  ناریا 

.دنهد یم 
.تسا هتفرگ  رارق  دنمتورث  دارفا  رایتخا  رد  دوش  هداد  ریقف  هب  دیاب  هک  یا  هنارای  لاثم  ناونع  هب 

.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  دوش  یم  ماجنا  یراک  نینچ  روطچ  دینیبب  هکنیا  یارب 
تسا ات ۳  قطانم ۱  هب  قلعتم  نارهت  برش  بآ  فرـصم  زا  دصرد  هک ۴۷  دوب  هدمآ  یداصتقا  یـشرازگ  رد  شیپ  یدنچ 

.دوش یم  یگناخ  یاهرختسا  فرص  نآ  زا  یگرزب  شخب  اتدعاق  هک 
.دوش یم  هداد  یرچکال  یاهرختسا  یارب  هنارای  ناموت  درایلیم  هنازور ۲/۱  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  هک  ینیمخت 

.تسا اینغا  هب  ارقف  تمس  زا  عیزوتزاب  زا  یکچوک  هنومن  نیا 
اه تـمیق رییغت  مروـت و  شیازفا  اـب  تباـث  قوـقح  تفاـیرد  لـیلد  هـب  دنتــسه و  هعماـج  نییاـپ  کـهد  جـنپ  ءزج  نارگراـک 

.دوش یم  دراو  اهنآ  یگدنز  رب  راشف  نیرتشیب 
سلجم فرط  زا  یروتـسد  تروص  هب  دنتـسه ، تیلاعف  هب  لوغـشم  یتلود  یاه  شخب رد  هک  دارفا  زا  هتـسد  نآ  قوقح 

.دوش یم  هداد  شیازفا  و  نییعت  
یاـه شخب رد  هک  دارفا  یخرب  اـما  دـبای ؛ یم  شیازفا  مروـت  اـب  ماـگمه  یدودـح » اـت   » تلود ناـنکراک  یتفاـیرد  نیارباـنب 

اب نامزمه  دـنناوت  یمن  اه و ...  هدـننار  کمک  اـه ، ناروتـسر یـشورف ، ینیریـش  نارگراـک  نوچمه  دنلوغـشم ، یـصوصخ 
.تسا الاب  دارفا  نیا  یور  یداصتقا  راشف  نیاربانب  دننک  هبرجت  ار  قوقح  شیازفا  مروت 

.تسناد ناریا  داصتقا  هتفر  تسد  زا  ههد  ناوت  یم ار  ههد ۹۰ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 



.دوش یط  نایناریا  رب  یداصتقا  یاهراشف  اب  ههد  نیا  هک  دش  بجوم  لیئارسا  اکیرمآ و  یاه  ینکشراک اه و  میرحت
، درادـن اه  یراوشد  لمحت  یارب  یـششک  هک  ییاـج  رد  هک  دوش  یم  ثعاـب  ریذـپ  بیـسآ  رـشق  یور  راـشف  داـجیا  ًاـتعیبط 

.دنک زورب  ضارتعا 
ییانبریز و یاه  مادـقا زین   تاضارتعا  نیا  لح  هار  ددرگ و  یم  رب  یداصتقا  یاـهراشف  لکـشم  هب  تاـضارتعا  هشیر  اذـل 

.تسا یداصتقا  دشر  داجیا 
.درک ظاحل  دیاب  یرگراک  تاضارتعا  لیلحت  رد  ار  یلک  بوچراچ  نیا  اذل 

.تسا هدش  تاضارتعا  نیا  ریگنماد  زین  یصاخ  لئاسم  لاح  نیع  رد 
هب تبـسن  تموـکح  هک  داد  یرگراـک  هعماـج  هب  ار  ماـیپ  نیا  یرگراـک  تاـضارتعا  هـب  یتـینما  یاهـشنکاو  لاـثم  ناوـنع  هـب 

.دنک یم  داجیا  فلاخم  یاه  هناسر  یارب  یکاروخ  تاضارتعا  نیا  اریز  تسا  ساسح  نارگراک  ضارتعا 
.دوش ینز  هناچ  یارب  یرازبا  دناوت  یم  تاضارتعا  هک  تسا  نیا  دش  هتفرگ  روصت  نیا  زا  هک  یا  هجیتن 

هب هتفرگ و  ریقف  زا  ینعی  دوـش  یم  ماـجنا  سوـکعم  تروـص  هب  نآ  رد  عیزوتزاـب  هک  تسا  یروـشک  اـهنت  ناریا  میعزرس :
.دنهد یم  دنمتورث 

.تسا هتفرگ  رارق  دنمتورث  دارفا  رایتخا  رد  دوش  هداد  ریقف  هب  دیاب  هک  یا  هنارای  لاثم  ناونع  هب 
.دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  دوش  یم  ماجنا  یراک  نینچ  روطچ  دینیبب  هکنیا  یارب 

تسا ات ۳  قطانم ۱  هب  قلعتم  نارهت  برش  بآ  فرـصم  زا  دصرد  هک ۴۷  دوب  هدمآ  یداصتقا  یـشرازگ  رد  شیپ  یدنچ 
.دوش یم  یگناخ  یاهرختسا  فرص  نآ  زا  یگرزب  شخب  اتدعاق  هک 

رد.دوـش یم  هداد  یرچکـال  یاهرختـسا  یارب  هناراـی  ناـموت  دراـیلیم  هنازور ۲/۱  هـک  تـسا  نـیا  هدـش  هـتفگ  هـک  ینیمخت 
.مدوب هقطنم  زا  ریزو  هس  نامزمه  دیدزاب  فلاخم  بناجنیا  وکپه ، تاضارتعا  نامز 

.دش یم  لح  هتفر و  شیپ  یداع  لاور  قبط  هلاسم  نیا  تسیاب  یم 
رارکت زین  رگید  یاـه  شخب  رد  مادـقا  نیا  دـش  بجوم  هک  اـجنآ  تاـضارتعا  هب  دوب  یتـبثم  تمـالع  اـهنآ  ناـمزمه  دـیدزاب 

.دنریگب زایتما  دنناوت  یم هار  نیا  زا  دننک  روصت  زین  رگید  یاهاج  نارگراک  دوش و 
راکرـس اجنآ  نارگراک  هک  تسا  لاس  دـنچ  رـضاح  لاح  رد  دـشن و  لح  یا  هلئـسم چـیه  وکپه  تکرـش  زا  ناریزو  دـیدزاب  اب 

.دنک یم  تفایرد  راک  هفاضا  هارمه  هب  ار  دوخ  قوقح  اما  دنور  یمن 
بجوـم هـکلب  درکن ، کـمک  وـکپه  هـب  اـهنت  هـن  دــش  هداد  تیمکاـح  فرط  زا  هـک  یهابتــشا  لانگیــس  نـیا  اـب  نـم  رواــب  هـب 

.دش رگید  یاهاج  هپت و  تفه  رد  اه  مادقا  نیا  شرتسگ 
.دیتخادرپ نارگراک  باصتعا  قح  زا  عافد  هب  ناتتبحص  لوا  شخب  رد  بوجحم ، بانج  انریا :

.میزادرپب ریخا  ههد  رد  هژیو  هب  یرگراک  تاضارتعا  یاه  هشیر  هب  میهاوخ  یم  تمسق  نیا  رد  
رگید هاگــشناد و  تامدــخ ، یاـه  شخب رد  دــلومان  شخب  داــجیا  دعتــسم  نونکاــت  هتــشذگ  زا  ناریا  داــصتقا  بوـجحم :
.دریگ یم  فده  ار  نآ  لاثما  کناب و  سروب ، هیامرس ، شخب  رتشیب  دلومان  شخب  نیا  اما  تسا ؛ یداصتقا  یاه  شخب

.تسا هدش  هتخاس  هدامآ و  اهدلومان  یارب  یرت  بسانم  رتسب  اه  شخب نیا  رد 
هیلع دوخ  لـیم  هب  اـینغا  هک  تسا  یتاـیلام  مروت  مییوگب  هک  هنوگ  نیا  دوش ؛ فیرعت  زاـب  هراـبود  دـیاب  زین  مروـت  یفرط  زا 

.دننک یم  عضو  ارقف 
یاه لوپ  دلومان  شخب  هب  رابجالاب  هعماج  فیعـض  رـشق  رـضاح  لاح  رد  دندرک ، هراشا  زین  میعزرـس  یاقآ  هک  روطنامه 

.تسین نانآ  قح  عفادم  سکچیه  هک  یلاحرد  دنهد ، یم  هئارا  ار  ینالک 
.دننز یم  ضارتعا  هب  تسد  دوخ  تیثیح  لام و  نتفر  تسد  زا  لیلد  هب  زین  نارگراک  نیا 

.دندروآ یور  ضارتعا  هب  روطنیا  هک  هتشذگ  اهنآ  هب  هچ  هک  دید  دیاب  نیاربانب 
؛ دور یم  رامـش  هب  هصرع  نیا  رد  قفوم  یاه  تکرـش  زا  یکی  هک  ریات » ناـیک   » یزاـس کـیتسال  تکرـش  لاـثم  ناونع  هب 

.دوب یرگراک  تاضارتعا  ریگ  رد  لاس  هس  تدم  هب  هتشذگ  رد 
.مدز رس  اجنآ  هب  تالکشم  لصف  لح و  هرکاذم و  یارب   راب  مک ۱۰  تسد  بناجنیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۸طباور 



.دشن ادیپ  هلئسم  هب  نارحب  هتیمک  ندش  دراو  زج  یهار  تیاهن  رد 
هرادا یارب  مزـال  ییاـناوت  لـخاد  دارفا  هک  ارچ  دوـشن  دراو  نوریب  زا  یـسک  تکرـش  نیا  هرادا  یارب  هک  میدرک  هیـصوت  هتبلا 

.دنتشاد ار  تکرش 
.درک کمک  تکرش  هب  هنارای  لحم  زا  تبون  ود  هنیمز  نیا  رد  زین  تلود 

.تکرش یزاسون  یزاسزاب و  یارب  مود  هلحرم  یرگراک و  نوید  تخادرپ  یارب  لوا  هلحرم 
.درک هنیزه  اتسار  نیا  رد  ناموت  درایلیم  ًابیرقت ۲۵  تلود 

دوخ یاه  شالت  اب  دندوب ، دراو  هزات  ارثکا  هک  ینارگراک  دش ، تکرـش  نیا  نتـشاد  هگن  اپرـس  هنیمز  رد  هک  ییاه  شالت  اب 
.تسا هدرک  هفاضا  دیدج  یورین  یگزات ۴۰۰  هب  تکرش  نیا  هک  یروط  هب  دنتشاداو ؛ تکرح  هب  ار  دحاو 

.درک لصف  لح و  ار  نآ  وگو  تفگ هرکاذم و  ینزیار و  اب  دوشب  هک  تسا  یریگیپ  لباق  یضارتعا 
هب تکرش  نیا  رد  ضارتعا  زا  یربخ  رگید  هک  تسا  اه  تدم  نونکا  داتفا و  قافتا  نیا  ریات  نایک  هنیمز  رد  هک  روطنامه 

.دسر یمن  شوگ 
.دراد دوجو  رواب  نیمه  زین  وکپه  هنیمز  رد 

رایـسب یتساوخرد  تکرـش  ناریدـم  دـش ؛ ماجنا  لـصفم  ییوگ  تفگ و  تکرـش  نیا هریدـم  تئیه  اروش و  اـب  شیپ  یتدـم 
.دشن تقفاوم  تلود  رد  اهنآ  تساوخرد  اب  مدرک  شالت  هچره  بناجنیا  اما  دنتشاد ؛ هداس 

.دننک هفاضا  تکرش  هیامرس  هب  هتخورف و  ار  یتلود  ماهس  دصرد  دهد ۱۰  هزاجا  تلود  هک  تشاد  تساوخرد  اروش  نیا 
.دننکن دروخرب  یلکشم  هب  رگید  هاگچیه  هک  دنداد  یم  نیمضت  تساوخرد  نیا  یازا  رد  نانآ 

نیا تـفرگ و  تروـص  هییاــضق  هـیرجم و  هوــق  یاــسور  یــسیئر  یناــجیرال و  ناــیاقآ  اــب  هـنیمز  نـیا  رد  ییاــهوگ  تـفگ و 
.دندرک مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  زین  نالوئسم 

.دنام باوج  یب هک  دش  هداتسرف  زین  یروهمج  سیئر هب  یا  همان نیاربانب 
؛ تسا هدرک  لمع  وکپه  هب  کمک  هنیمز  رد  دوخ  یاه  هدـعو  هب  نونک  ات  هک  دـندرک  ینادردـق  تلود  زا  ناریدـم  نیا  هتبلا 

هـضرع نایرتشم  هب  هدرک و  رازاب  دراو  ار  دوخ  یدـیلوت  یاهالاک  جـیردت  هب  هک  دراد  هیامرـس  هب  زاـین  دـحاو  نیا  نونکا  اـما 
.دنک

.دش لیکشت  نارگراک » ناگدنیامن  عمجم   » مان هب  یتایه  زین  هپت  تفه رکشین  تاضارتعا  هنیمز  رد 
تفایرد یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ریزو  یرادمتعیرـش » دمحم   » زا یا  همان  عمجم ، نیا  ینوناق  راک  همادا  یارب  یتح 

.دسانش یم  تیمسر  هبار  نانآ  راک  ترازو  تقوم  روط  هب  هک  دش 
.دنداد لیکشت  راک  یمالسا  یاروش  دش  ماجنا  هک  یمهافت  ربانب  عمجم  نیا 

طوبرم یاه  هغدغد  زین  نانآ  اریز  دنهد ، ارف  شوگ  نارگراک  هغدغد  هب  مدرک  دـیکات  متـشاد  اروش  نیا  اب  هک  یتاقالم  رد 
.دوب اهنآ  عفر  یپ  رد  دینش و  ار  ناشتالکشم  درک  یهارمه  اهنآ  اب  دیاب  دنراد ؛ ار  دوخ  هب 

.تسین لح  هار نودب  ینارحب  چیه  هک  تسناد  دیاب 
.تشاد ار  فلاخم  یادص  ندینش  ییاناوت  تفریذپ و  تیعقاو  کی  ناونع  هب  دیاب  ار  نارگراک  یاه  ضارتعا نارحب و 

.دندوب هدیقع  نیمه  رب  زین  نارگراک  ناگدنیامن  یاروش 
.دنوشن لفاغ  دیلوت  زا  نامزمه  اما  دنشاب  هتشاد  ار  دوخ  ضارتعا  نارگراک  دنتفگ  یم  نانآ 

.دیایب تسد  هب  ییاه  قفاوت  ات  دش  بجوم  زین  هپت  تفه  رد  وگو  تفگ  ریسم  تیاعر 
...دراد همادا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۹طباور 



۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۴۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

گــنهرف و هاگــشهوژپ  یوـس  زا  یعوـضوم » یلیزنت  ریــسفت  صاــخ  دــعاوق   » یجیورت یملع  یــسرک  اــنکیا ، شرازگ  هـب 
مالـسالا تجح.دوش یم رازگرب  (ع ) راهطا همئا  یهقف  هسـسؤم  ثیدح  نآرق و  هقف  هورگ  یراکمه  اب  یمالـسا و  هشیدـنا 

ربـکا یلع نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح تـسا و  یـسرک  نـیا  رد  هـیرظن  هدـنهد  هـئارا روـپ  تـجهب میرکلادـبع  نیملــسملاو 
همالع هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  رکاــش ، مظاکدــمحم  هاگــشناد و  هزوـح و  هاگــشهوژپ  یملع  تـئیه  وـضع  ییاــباب ،

رد یلا ۱۸  تعاس ۱۶  زا  هاـمرهم   ۲۳ هبنـشراهچ ، یـسرک  نیا.دوب  دنهاوخ  یجیورت  یـسرک  نیا  نادـقان  هر ،) ) ییابطابط
یناــــشن هــــب  یزاــــجم  یاــــضف  قــــیرط  زا  رازگرب و  مــــق  مــــلعم  نادــــیم  رد  عــــقاو  (ع ) راــــهطا هــــمئا  یهقف  هســـــسؤم 
مایپ یاهتنا.تسا  هدازرمق  نسحم  مالسالا  تجح هدهع  رب  نآ  یریبد  دوش و  یم شخپ   Markazfeghi.com/live

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش مالعا  یراج  هتفه  رد  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع  یاهدادیور  میوقت 
یشزومآ هاگراک  یصصخت و  تسشن  یرازگرب ۸  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هتفه  نیا  یللملا  نیب  یملع  یاهدادیور 

.دش دهاوخ  رازگرب  یراج  هامرهم  تیاغل ۱۸  خیرات ۱۲  زا 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqhZa يپاچ هخسن  ۲۲۴ دیدزاب :  ١٣٠١٣ ربخ : هرامـش   ٠٩:٠١ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٢ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  دشرا  یسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  لمعلاروتسد 
طخرب هبحاــصم  هـسلج  رد  تکرــش  هوـحن  لمعلاروتــسد  یا  هیعــالطا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواـعم 

.درک مالعا  ار  لاس ۱۳۹۹ " دشرا  یسانشراک  عطقم 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 

دشرا یسانشراک  هبحاصم  رد  تکرش  روظنم  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نومزآ  هناماس  رد  هک  ینایوجشناد  عالطا  هب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یعوضوم » » یعوضوم یلیزنت   یلیزنت ریسفت   ریسفت صاخ   صاخ دعاوق   دعاوق  » » یسرک یسرک

رازگرب یمالــسا ، هشیدــنا  گــنهرف و  هاگــشهوژپ  یوـس  زا  یعوـضوم » یلیزنت  ریــسفت  صاــخ  دــعاوق   » یجیورت یملع ـ  یــسرک 
.دوش یم

دشدش مالعا   مالعا یراج   یراج هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد یللملا   یللملا نیب   نیب یملع   یملع یاهدادیور   یاهدادیور میوقت   میوقت

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد دشرا   دشرا یسانشراک   یسانشراک عطقم   عطقم طخرب   طخرب هبحاصم   هبحاصم هسلج   هسلج ردرد   تکرش   تکرش لمعلاروتسد   لمعلاروتسد
دشدش مالعا   مالعا یئابطابط   یئابطابط

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 

https://iqna.ir/fa/news/3927105/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3927105/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13013
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13013
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13016
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13016


رد تکرـش  هوحن  صوصخ  رد  ریز  لمعلاروتـسد  دنـشاب  یم  مزلم  نابلطواد  دناسر ، یم  دنا  هدومن  مان  تبث  لاس ۱۳۹۹ 
.دنیامن ارجا  هعلاطم و  تقد  هب  ار  هدش  رکذ  تاررقم  هبحاصم و  رالات 

نیالنآ هبحاصم  لمعلاروتسد 
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqkZa يپاچ هخسن  ۱۲۲۰ دیدزاب :  ١٣٠١٦ ربخ : هرامـش   ١٢:١٣ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٢ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۹



غادربخ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انلیا   

یریذپ تیاکش  تیحالص و  هطیح  رب  لباقتم  یواعد  ریثأت   » ناونع اب  تاضق  ینامدوپ  یتاقیقحت  هلاسر  زا  عافد  هسلج 
.دش رازگرب  هسنارف » ناریا و  ییاضق  هیور  رب  دیکات  اب  ءارآ 

( یقوـقح  ) یموـمع هاـگداد  سیئر  یحتف ، عیدــب  تاـضق  یناـمدوپ  یتاـقیقحت  هلاــسر  زا  عاــفد  هـسلج  اــنلیا ، شرازگ  هـب 
هیور رب  دـیکات  اب  ءارآ  یریذـپ  تیاکـش  تیحالـص و  هطیح  رب  لـباقتم  یواـعد  ریثأـت   » ناونع اـب  نارهت  ناتـسا  یرتسگداد 

.دش رازگرب  هییاضق  هوق  یناسنا  عبانم  تنواعم  نامتخاس  تاسلج  نلاس  لحم  رد  هسنارف » ناریا و  ییاضق 
، یدونشخ اضر  رظان  ، داتسا  ناونع  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یزمره ، هلاریخ  روکذم  هسلج  رد 

رواد ناوـنع  هـب  ییاــضق  موـلع  هاگــشناد  یملع  تاــیه  وـضع  ییوراد ، یلعــسابع  روـشک و  یلاــع  ناوـید  نواــعم  وــضع 
.دنتشاد روضح  تاضق  ینامدوپ  تاقیقحت  یاه  هلاسر هتیمک  ریبد  ناونع  هب  یدیحوت  اضردمحا  و 

یناـسنا و عباـنم  تنواـعم  شزومآ  زکرم  یگنهاـمه  اـب  فوصوم  هلاـسر  هعلاـطم  یـسرتسد و  ناـکما  تسا ، رکذ  ناـیاش 
.دراد دوجو  نارگشهوژپ  ییاضق و  ناراکمه  یارب  هییاضق  هوق  یگنهرف  روما 

اب ءارآ  یریذپ  تیاکـش  تیحالـص و  هطیح  رب  لباقتم  یواعد  ریثأت   » ناونع اب  تاضق  ینامدوپ  یتاقیقحت  هلاسر  هدـیکچ 
.دشاب یم  جردنم  حرش  هب  هسنارف » ناریا و  ییاضق  هیور  رب  دیکات 

: هدیکچ

قیقد هعلاطم  هب  تسا  مزال  ور ، نیمه  زا  دروخ  یم دـنویپ  نآ  اب  دوش و  یم حرطم  یلـصا  یاوعد  یپ  رد  لباقتم  یاوعد 
( لـباقتم یاوعد  اـی  یلـصا  یاوعد   ) طـبترم یواـعد  زا  یکی  هب  هدـننک  یگدیـسر  عجرم  رگا  هک  دوـش  هتخادرپ  شـسرپ  نیا 

دوجو عجرم  کـی  دزن  رد  یگدیـسر  اـه و  هدـنورپ  عیمجت  ناـکما  اـیآ  دـشابن  حـلاص  رگید  طـبترم  یاوعد  هب  دـشاب و  حـلاص 
هب تیارس  بجوم  تیاکش  نیا  دشاب ، تیاکش  لباق  ریغ  یرگید  دشاب و  تیاکـش  لباق  هرداص  ارآ  زا  یکی  رگا  زین  دراد و 

تـیفقو و تاـبثا  لـباقتم  یاوـعد  دـی و  عـلخ  یاوـعد  دــننام  ریخ ؟ اـی  دوـش  یم مـه  رگید  یاوـعد  تیاکــش  لـباق  ریغ  یأر 
، رگید یواعد  هب  ماجرف  تیلباـق  تیارـس  دـشاب و  یم ماـجرف  لـباق  فقو  یاوعد  اـهنت  هک   ) کـلم لـیوحت  دانـسا و  لاـطبا 
لباقتم  یاوعد  دادرارق و  لاـطبا  یاوعد  اـی  هیرهم  هبلاـطم  لـباقتم  یاوعد  حاـکن و  خـسف  یاوعد  اـی  تسا ) لاؤس  لـحم 

رتمک یکی  هک  یماگنه  یهاوخرظندیدجت  ثیح  زا   ) هدنـشورف رادیرخ و  میقتـسم  طباور  رد  کچ  هجو  تخادرپ  هب  مازلا 
.رگید دراوم  یرایسب  و  دشاب ) هدش  میوقت  ینوناق  لقادح  زا 

ییاضق ییاضق هیور   هیور ربرب   دیکات   دیکات اباب   ءارآ   ءارآ یریذپ   یریذپ تیاکش   تیاکش تیحالص  وو   تیحالص هطیح   هطیح ربرب   لباقتم   لباقتم یواعد   یواعد ریثأت   ریثأت
دشدش یسررب   یسررب هسنارف   هسنارف ناریا  وو   ناریا

اب ءارآ  یریذـپ  تیاکـش  تیحالـص و  هطیح  رب  لباقتم  یواعد  ریثأت   » ناونع اب  تاضق  ینامدوپ  یتاقیقحت  هلاـسر  زا  عاـفد  هسلج 
.دش رازگرب  هسنارف » ناریا و  ییاضق  هیور  رب  دیکات 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۱طباور 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/977508-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/977508-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


رد عجرم و  کی  دزن  رد  دـیاب  اهنآ  دراد و  دوجو  ینییآ » یگتـسباو   » لباقتم یاوعد  هلمجزا  طبترم و  یواعد  رد  ام  رواـب  هب 
.دنریگ رارق  یگدیسر  دروم  نامزمه  یگدیسر  لحارم  همه 

یبـسن و تیحالـص  شرتـسگ  بجوـم  یا  هدرتـسگ روـط  هب  لـباقتم   یاوـعد  هک   تسا  ینییآ  یگتـسباو  نیمه  تهج  هـب 
بجوم یأر ، کـی  ندوب  تیاکـش  لـباق  تروص  رد  نینچمه  دوـش و  یم یلـصا  یاوـعد  هب  هدـننک  یگدیـسر  عـجرم  یلحم 

.دوش ریذپ  تیاکش هدوبن ، تیاکش  لباق  هک  زین  رگید  یأر  هک  دوش  یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دش یسررب  هسنارف  ناریا و  ییاضق  هیور  رب  دیکات  اب  ءارآ  یریذپ  تیاکش  تیحالص و  هطیح  رب  لباقتم  یواعد  ریثأت   
غادربخ

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۴۷

زورما گنهرف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  باتک  یرازگربخ   

یاـه تسـشن روـشک ، رد  اـنورک  یراـمیب  ددـجم  عویـش  هـب  هجوـت  اـب  اـهزور  نـیا  اـنبیا ) ) ناریا باـتک  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
.دوش یم رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  طخرب  تروص  هب  فلتخم 

هاگشناد یروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یراکمه  اب  رهظزادـعب ، راهچ  تعاـس  رد  رهم ، مهدزاود  هتـشذگ  زور  رـصع 
.دش رازگرب  یسراف » نابز  شزومآ  رد  اه  نآ شقن  ینابز و  یاه  هشیلک  » عوضوم اب  یتسشن  ییابطابط  همالع 

یمازعا داتسا  و  سردم ، تیبرت هاگشناد  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  داتـسا  یراقفلاوذ ، نسح  ار  همانرب  نیا  ینارنخس 
.تشاد هدهع  رب  یاهگناش  هاگشناد  هب 

.درک زاغآ  ینابز  یاه  هشیلک یفرعم  اب  ار  دوخ  نخس  دراد ، هماع  تایبدا  هنیمز  رد  یددعتم  تافیلات  هک  وا 
باقلا اه ، مالک هیکت اهاعد ، تافراعت ، اه ، نیرفن اه ، هیانک اه ، لثملا برض لماش  ینابز  یاه  هشیلک یراقفلاوذ  رظن  زا 

.دنتسه ...و 
.دشاب علطم  اه  هشیلک نیا  زا  دیاب  یزومآ  نابز ره  دوب  دقتعم  یراقفلاوذ 

.دوش یم نابز  نآ  ناگدنیوگ  اب  زومآ  نابز رت  یوق رتهب و  طابترا  ببس  ییانشآ  نیا 
.دنراد یراتفگ  هبنج  رتشیب  ینابز  یاه  هشیلک : » داد همادا  هنوگنیا  ار  دوخ  یاه  تبحص یو 

.دنا هتفای هار  اه  ناتساد هژیو  هب تابوتکم ، رد  اه  هشیلک نیا  یسراف  تایبدا  رد  اما 
« .دنیآ یم باسح  هب  هماع  گنهرف  زا  یمهم  شخب  دوش و  یم هدید  روفو  هب تیاده  هدازلامج و  راثآ  رد  اه  هشیلک نیا 

ناریا و رد  لثملا  برـض رازهدـص  زا  شیب  ام  : » تفگ ینابز  یاه  هشیلک رد  تایانک  اه و  لـثملا برـض هراـبرد  یراـقفلاوذ 
.میراد یسراف  نابز 

.تسا هزادنا  نیمه  هب  زین  تایانک  مجح 
.تسا دایز  زین  اه  هشیلک زا  عون  نیا  عونت  یگدنیاز و  دنور ، یم راک  هب  یا  هژیو تیعقوم  رد  اه  نیا زا  مادکره 

.میمهفن ار  ناگتشذگ  یاه  هشیلک ام  دیاش  تسا و  توافتم  لبق  ههد  اب  ام  راگزور  یاه  هشیلک
.دهد یم ناشن  ار  یفلتخم  یگنهرف  یاه  هیال دنتسه و  موهفمرپ  هاتوک و  اه  هشیلک نیا 

 | | لماک لماک یریگدای   یریگدای اباب   تسا   تسا ربارب   ربارب نابز   نابز رهره   یاه   یاه هشیلک هشیلک یریگدای   یریگدای

ار نابز  نآ  هک  دشاب  نئمطم  دناوت  یم دـنک ، هدافتـسا  نابز  کی  ...و  اه  لثملا برـض تایانک ، زا  یتسرد  هب دـناوتب  یـصخش  هاگره 
.تسا هتخومآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۲طباور 

http://www.ibna.ir/fa/report/296696/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.ibna.ir/fa/report/296696/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84


.تسا یناتساد  تایانک  زا  یخرب  تشپ 
ندرک بذــج  یارب  سیلگنا  ترافــس  هـک  دــنا  هـتفگ دــهد » یم یزبــس  هــمرق یوــب  شا  هــلک  » لــثملا برــض هراــبرد  ــالثم 

.درک یم شخپ  تخپ و  یم یزبس  همرق اه  یچ هطورشم
« .دنتفگ یم دندوب ، ندرک  انش  بآ  نایرج  فالخ  رسدرد و  لابند  هک  یناسک  هب  ار  لثملا  برض نیا  دعب  هب  نآ  زا 

.تسا راوشد  رایسب  اه  هشیلک نیا  همجرت  : » داد حیضوت  اه  هشیلک نیا  همجرت  هرابرد  یو 
« .دنک لقتنم  تسرد  ار  موهفم  ینعم و  هک  درک  همجرت  یروط  ار  اه  نآ ناوت  یمن عقاوم  رتشیب  رد 

رد ناوـت  یم ار  زوـمآ  ناـبز : » تـفگ ناـبز  شزوـمآ  رد  اـه  هـشیلک نـیا  ییاراـک  هراـبرد  یــسراف  تاـیبدا  ناــبز و  داتــسا  نـیا 
.درک اه  هشیلک نیا  ریگرد  شزومآ  نایرج 

ناــبز فرـــص  شزوــمآ  زا  رتوــلج  ماــگ  کـــی  مــینک و  یم زین  ناـــبز  یگنهرف  یموــب و  لـــئاسم  ریگرد  ار  وا  شور  نــیا  اـــب 
.میراد یمرب

.درک دهاوخ  کرد  رتهب  ار  نابز  دش و  دهاوخ  انشآ  نابز  یطابترا  یاه  شقن اب  وا 
.دنک یم رتهب  ار  وا  سفن  هب  دامتعا  تیقالخ و  اه  هشیلک نیا  زا  زومآ  نابز هدافتسا 

دـشاب نئمطم  دـناوت  یم دـنک ، هدافتـسا  نابز  کی  ...و  اه  لثملا برـض تایانک ، زا  یتسرد  هب دـناوتب  یـصخش  هاـگره  اریز 
.تسا هتخومآ  ار  نابز  نآ  هک 

.دوش یم رتهب  زین  یسراف  نوتم  زا  وا  کرد  اه  هشیلک نیا  نتخومآ  اب 
تسا و هدـننک  مرگرـس حرفم و  زومآ  ناـبز یارب  سرد  سـالک  رد  اـه  هیاـنک تاحالطـصا و  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  یفرط  زا 

« .دروآ یمرد یتسدکی  زا  ار  سالک 

نیا شزوـمآ  رد  هک  یتاـکن  هراـبرد  دراد ، ار  نیچ  یاـهگناش  هاگـشناد  رد  یـسراف  تاـیبدا  سیردـت  هقباـس  هـک  یراـقفلاوذ 
.داد شزومآ  وجشناد  هب  درک و  یدنب  حطس دیاب  ار  اه  هشیلک نیا  : » تفگ تشاد  دای  رد  دیاب  اه  هشیلک

.دنتیولوا رد  دنتسه  رتدربراکرپ  هک  ییاه  هشیلک
.تفرگ رظن  رد  زین  ار  بطاخم  زاین  دیاب  یفرط  زا 

.میهدب شزومآ  وا  هب  ار  تاحالطصا  نیا  وا  فده  رب  انب  دزومآ و  یم یفده  هچ  اب  ار  یسراف  نابز  وا  مینیبب  دیاب 
.تسا مهم  زین  ثحب  هنیمز  عوضوم و 

« .دنتسه تیلوا  رد  تیعقوم  نیا  هب  طوبرم  تاحالطصا  تسا ، رازاب  هب  نتفر  سالک ، ثحبم  یتقو  الثم 

یاه ترابع هیانک ، کلتم ، لثملا ، برض مانشد ، نیرفن ، هتسد  دنچ  هب  ار  ینابز  یاه  هشیلک شیاه   تبحص همادا  رد  وا 
یــسراف ناـبز  ناسردـم  اـت  دـش  رکذ  زین  یددـعتم  یاـه  لاـثم اـه  هتــسد نـیا  زا  مادـکره  یارب  درک و  میــسقت  ...و  یبلاـق 

.دننک هدافتسا  اه  هشیلک نیا  شزومآ  یارب  لاثمرپ  قیقد و  یدنب  هتسد کی  زا  دنناوتب 
.دندوب هدرک  تکرش  زین  ناتسناغفا  ناتسکیجات و  قارع ، هیروس ، یاهروشک  زا  ینایوجشناد  رانیمس  نیا  رد 

.دش هداد  صاصتخا  ناگدننک  تکرش تالاوس  هب  ییوگ  خساپ هب  زین  هسلج  زا  یشخب 
زوـمآ ناـبز یریگداـی  رادـقم  ندوـمزآ  یارب  ییاـه  لاوـس هنوـمن هـئارا  اـب  سردـم ، تـیبرت هاگــشناد  یملع  تـئیه وـضع  نـیا 

.دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخس 
نایمارکا ایمیک   : رگشرازگ

http://www.ibna.ir/vdcf۱vd۰vw۶d۱va.igiw.html ۲۹۶۶۹۶ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطم :  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک 
ربخ نتم  یپک   ibna.ir/vdcf۱vd۰vw۶d۱va.igiw.html

 



یراذگ : کارتشا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ربارب نابز  ره  یاه  هشیلک یریگدای  دش : حرطم  یسراف » نابز  شزومآ  رد  اهنآ  شقن  ینابز و  یاه  هشیلک  » تسشن رد   
زورما گنهرف  لماک -  یریگدای  اب  تسا 

۱۳۱۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۲۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

زا تســشن  نیمتــشه  رد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یلاـع  شزوـمآ  تیریدــم  یرتـکد  هتخوـمآ  شناد یهاــنپ ، مـیرم 
زا یزاجم  تروص  هب  هتـشذگ  زور  هک  یکینورتکلا » یلاع  شزومآ  هب  کیـسالک  یلاع  شزومآ  زا   » یاه تسـشن هعومجم 

تامازلا و اه ، شلاـچ زا  دـش ، رازگرب  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  تاـعلاطم  هسـسؤم  یوس 
یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد یـشزومآ  ناریدـم  ناسانـشراک و  یارب  یزاجم  یللملا  نیب یلاـع  شزومآ  یاـه  تصرف

.تفگ نخس  یزاجم  یللملا  نیب یلاع  شزومآ  هزوح  نادنم  هقالع روشک و 
.دنک یم  رشتنم  انکیا  شرازگ  ساسا  رب  ار  تسشن  نیا  زا  یشخب  انطع 

صاـصتخا یزاـجم  یللملا  نـیب یلاـع  شزوـمآ  هـنیمز  رد  یـسررب  شهوژپ و  هـب  ار  شا  یرتـکد هلاـسر  هـک  یهاـنپ ، مـیرم 
هزیتارکومد فدـه  اـب  هک  تسا  لاـس  زا ۱۰۰  شیب  تـسین و  یدــیدج  موـهفم  رود  هار  زا  یلاـع  شزوـمآ  دــیوگ : یم هداد ،

.دوش یم لابند  اهروشک  زا  رگید  یخرب  نآ  عبت  هب  اکیرمآ و  اپورا و  رد  یلاع  شزومآ  ندرک 
.تسا هزوح  نیا  رد  جیار  تاحالطصا  زا  نیالنآ )  ) یکینورتکلا شزومآ  رود و  هار  زا  شزومآ 

، رود هار  زا  شزوـمآ  رد  هک  نیا  یکی  دـنراد ؛ تواـفت  هبنج  هس  زا  اـه  تهابـش یخرب  دوـجو  اـب  شزوـمآ  عوـن  ود  نیا  هـتبلا 
.دنرادن ینامزمه  وجشناد  داتسا و  نیالنآ ، شزومآ  فالخرب 

هاـتوک یاـه  هرود تمدـخ و  نمـض  شزومآ  هک  دنتـسه  ینـالاسگرزب  ًـالومعم  رود  هار  زا  شزومآ  فدـه  هورگ  هکنیا ، مود 
لاــس نــس و  مــه  ینایوجـــشناد  ًــالومعم  نیــالنآ  شزوــمآ  ناگدـــنریگدای  هــک  یلاــح  رد  دـــننارذگ  یم ار  هباـــشم  تدـــم 

.دنتسه یروضح  یاه  هاگشناد نایوجشناد 
عباـنم زا  هدافتـسا  ناـکما  مدـع  ناوـخدوخ و  یـسرد  عباـنم  هـیهت  هـب  زاـین  لـیلد  هـب  رود  هار  زا  یاـه  شزوـمآ هـکنیا  موـس 
مراهچ لسن  رضاح  لاح  رد  هک  نیا  نایب  اب  همادا  رد  یهانپ.دنتسه  نیالنآ  یاه  هرود زا  رترب  هنیزه لومعم  یهاگشناد 

، دوب یتسپ  یا و  هبتاکم تروص  هب  یزاجم  یاه  شزومآ لوا  لسن  درک : ناشنرطاخ  مینارذگ ، یم ار  یزاجم  یاه  شزومآ
رخاوا زا  موـس  لـسن  سکف و  نوـیزیولت و  وـیدار و  رب  ینتبم  یــشزومآ  یاـه  یرواـنف روـهظ  اــب  هـهد ۱۹۷۰  رد  مود  لـسن 

ههد زا  هک  مراهچ  لسن  هرخالاب  دـش و  زاغآ  ویدـیو  هراوهام و  لـثم  ییاـه  یرواـنف روهظ  اـب  ههد ۸۰  لـیاوا  ههد ۱۹۷۰ و 
.تسا هتفرگ  لکش  بو ، یا و  هنایار یاه  متسیس ساسا  رب   ۹۰

رب ینتبم اه  هاگشناد نیا  زا  یا  هتسد تفگ : دراد ، دوجو  یزاجم  یاه  هاگشناد زا  یفلتخم  یاه  لدم هک  نیا  نایب  اب  یو 
سیسأت رد ۱۹۶۹  هک  هاگـشناد  نیا.تسا  هتفرگ  ماـهلا  ناتـسلگنا  یتیـسروینوی » نـُپا   » زا هـک  دنتـسه  هتلاـح  کـت لدـم 
شزومآ ًالـصا  هتلاح ، کت  یزاجم  یاه  هاگـشناد درک : ناشنرطاخ  یهانپ.دنراد  وجـشناد  رفن  رازه  دودح ۱۸۰  نالا  هدش 

.دنراد ازجم  یسرد  یاوتحم  یحارط  هب  زاین  اذل  دنرادن و  یروضح 
روشک قطانم  مامت  رد  ار  شزومآ  ناکما  دنتـساوخ  یم هک  ایلارتسا  اداناک و  لثم  یعیـسو  یاهروشک  ادتبا  رد  وحن  نیدـب 
یحارط ترورض  لیلد  هب  متسیس  نیا  ندوب  رب  هنیزه یلو  دندرک  لابقتـسا  اه  هاگـشناد عون  نیا  زا  یلیخ  دننک ، مهارف 

.تسا رتشیب  هنیزه  نامز و  مزلتسم  تیفیک ، نیمضت  اوتحم و 
رد اه  هاگـشناد عون  نیا  اذـل  دوش ؛ یم ناربج  سیـسأت ، یاه  هنیزه وجـشناد ، شریذـپ  شیازفا  اب  هاگـشناد  عون  نیا  رد 

یکینورتکلا یکینورتکلا یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ هبهب   کیسالک   کیسالک یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ زازا  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/297242/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA/
https://www.atnanews.ir/archives/297242/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA/


هک دنتـسه  هتلاـح  ود  یاـه  هاگـشناد رگید ، هتـسد.تسین  بساـنم  یجراـخ  یوجـشناد  بذـج  نودـب  کـچوک  یاـهروشک 
.دوش یم ماجنا  یزاجم  تروص  هب  یشخب  یروضح و  تروص  هب  شزومآ  زا  یشخب 

هاگــشناد زا  رت  هتفاـی هعــسوت  هـک  دنتــسه  سکیم  یاـه  هاگــشناد یزاـجم ، یاــه  هاگــشناد زا  یرگید  عوـن  یو ، هـتفگ  هـب
.دنتسه هتلاحود 

نمض شزومآ  هنیمز  رد  ًاتدمع  دنا ، هدش یرادربوگلا  یروآدوس  رب  ینتبم  ییاکیرمآ  یاه  هاگشناد زا  هک  اه  هاگشناد نیا 
تیلاعف تدـم  هاتوک  یاه  هرود بلاق  رد  هعماـج  هب  رمعلا  ماداـم  یمومع و  یاـه  شزومآ اـه و  تکرـش ناـنکراک  تمدـخ 

.دوش یمن رجنم  یهاگشناد  کردم  هب  اه  نآ رد  لیصحت  دنراد و 
یـسرد یاـه  هرود رگید ، یاـه  هاگـشناد اـب  هـک  دنتــسه  یمویــسرسنک  یاـه  هاگــشناد یزاـجم ، یاـه  هاگــشناد رخآ  لدـم 

رد یزاـجم  یاــه  هاگــشناد زا  یفلتخم  یاــه  لدــم هـک  نـیا  ناــیب  اــب  یهانپ.دــنراد  وجــشناد  داتــسا و  لداــبت  کرتـشم و 
لثم رگید  یاهروشک  یخرب  رد  ایناتیرب  رب  هوالع هک  ییایناتیرب  لدـم  رد  تفگ : دـنراد ، تیلاعف  اپورا  فلتخم  یاـهروشک 

.دنراد لمع  یدازآ  یدایز  دح  ات  دنوش و  یمن لرتنک  تلود  طسوت  یزاجم  یاه  هاگشناد تسا ، جیار  مه  ایناپسا 
.دوش یمن تفایرد  وجشناد  زا  یا  هنیزه یناملآ ، لدم  رد 

کرتشم یاه  هرود تلود  تیامح  دروم  تاسسؤم  اب  یتنس  یاه  هاگـشناد تفرگ ، لکـش  زا ۱۹۲۰  هک  یوسنارف  لدـم  رد 
.دننک یم رازگرب 

.دنراد یزاجم  یاه  هاگشناد زا  یصاخ  لدم  مه  ژورن  دئوس و  لثم  یوانیدناکسا  اپورا و  لامش  یاهروشک  یخرب 
یاـهروشک بلغا  یلو  دـنراد  یزاـجم  شزومآ  رد  یرتشیب  تمدـق  یوانیدناکـسا  یاـهروشک  یبرغ و  یاـپورا  عومجم ، رد 

.دنا هدش لاعف  هنیمز  نیا  رد  ههد ۱۹۹۰  زا  هزات  یقرش  یزکرم و  یاپورا 
یاه تیلاعف  ) جراخ رد  یزاس  یللملا نیب یکی  هک  یللملا  نیب  یلاع  شزومآ  یـساسا  دربهار  ود  هب  هراشا  اب  همادا  ردیو 
نیب یللملا و  نیب داعبا  دنمفده  ماغدا   ) هناخ رد  یزاس  یللملا  نیب یرگید  و  هاگشناد ) یزرمارف  یتاقیقحت  یـشزومآ و 
نیا رد  زین  یدیدج  درکیور  تشاد : راهظا  تسا ، روشک ) یاه  هاگشناد سورد  یمسرریغ  یمسر و  یاوتحم  رد  یگنهرف 

یجراـخ یلخاد و  لـماوع  تکراـشم  اـب  یروـشک  ینعی  تـسا ؛ یزاـجم  یللملا  نـیب یلاــع  شزوـمآ  هـک  هدرک  روـهظ  هزوـح 
هب روـن  ماـیپ  هاگـشناد  لیدـبت  لدـم  یحارط  زا  ناـیاپ  رد  یهاـنپ.دوش  یم یـشزومآ  یللملا  نیب باـه  اـی  بطق  هب  لیدـبت 
رد درک : ناــشنرطاخ  داد و  ربــخ  دوــخ  یرتــکد  هلاــسر  تاــقیقحت  بلاــق  رد  یزاــجم  یللملا  نــیب یلاــع  شزوــمآ  باـــه 

، هــیکرت تاراــما ، لــثم  رود  قرــش  هناــیمرواخ و  یاــهروشک  هــب  برغ  زا  یزاــجم  یلاــع  شزوــمآ  باــه  ریخا  یاــه  لاــس
زا یزاـجم  شزومآ  یلاـع  شزوـمآ  شزوـمآ  یدـیلک : تاـملک.تسا  هدرک  رییغت  گـنک  گـنه  روپاگنـس و  رطق ، ناتـسبرع ،

هــسسؤم اـنطع  یزاـجم  هاگــشناد  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یکینورتــکلا  یلاــع  شزوـمآ  هـب  کیــسالک  یلاــع  شزوـمآ 
کارتشایهانپ میرم  یلاع  شزومآ  تیریدـم  تیریدـم  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یعامتجا  یگنهرف و  تاعلاطم 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۲۴۲ یراذگ :
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یجراـخ تسایـس  یلم و  تـینما  نویــسیمک  وـضع  هداز  لـالج  دـیحو  وجــشناد  یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب   

دریگ دریگ یمن   یمن تسد   تسد هبهب   ارار   لمع   لمع راکتبا   راکتبا هقطنم   هقطنم لئاسم   لئاسم ردرد   یمالسا   یمالسا یروهمج   یروهمج هنافساتم   هنافساتم

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۵طباور 

https://snn.ir/fa/news/880241/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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هرق عوضوم  اب  هک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  ناملراپ  هتیمک  هسلج  رد  زورما  یمالـسا  یاروش  سلجم 
همادا ناجیابرذآ  ناتـسنمرا و  نیب  یریگرد  تفگ : دـش  رازگرب  ماـجرب  نینچ  مه  یمالـسا و  یروهمج  یمـسر  عضوم  غاـب و 
هلـصیف ار  گنج  ات  تسا  یجنایم  کی  لابند  ناتـسنمرا  دوجو  نیا  اب  تسین  گنج  یوگخـساپ  اهنآ  داصتقا  نوچ  دبای  یمن 

هب ار  لمع  راکتبا  هقطنم  لئاسم  رد  نوچ  ما  هتـشاد  دـقن  ناریا  یجراخ  تسایـس  هب  هراومه  هدـنب  هکنیا  نایب  اب  یو.دـهد 
گنج دوزفا : میدز  مهب  ار  تـالداعم  میا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  لـمع  راـکتبا  تمواـقم  ههبجرد  اـم  هـچ  رگا  دریگ  یمن  تـسد 

اه و یناتسنمرا  مه  هک  اجنآ  زا  اما  دراد  اکیرمآ  هیسور و  هیکرت ، ناجیابرذآ ، ناتسنمرا ، لماش  یسایس  رگیزاب  غاب ۶  هرق 
هعزاـنم هدـنرب  هـیکرت  دوـش  یمن  هداد  نادـیم  یرگ  یجناـیم  یارب  اـم  هـب  دنتــسه  دــنم  هیـالگ  ناریا  زا  اـه  یناـجیابرذآ  مـه 

.تسا هدنرب  هیکرت  دتسیاب  اجک  ره  ناجیابرذآ  هک  یا  هنوگ  هب  تسا و  ناتسنمرا  ناجیابرذآ و 

هک دنک  یم  بیوصت  هنالاس  سلجم  یتقو  هدش  بجوم  فلتخم  یاه  هعومجم  نیب  یگنهامه  مدـع  درک : حیرـصت  یو   
شیازفا ار  نیزنب  تمیق  هراـب  کـی  هب  دـعب  دـنک و  یمن  ارجا  ار  نآ  یناـحور  یاـقآ  اـما  دـبای  شیازفا  دـصرد  هد  نیزنب  تمیق 

.دنز یم  مقر  ار  هام  نابآ  تاقافتا  نآ  دهد و  یم 

حیرـصت دـشاب  هتـشاد  ار  ناـگبخن  عاـمجا  تسناوتن  ماـجرب  هکنیا  ناـیب  اـب  دوخ  تاراـهظا  زا  یرگید  شخب  رد  هداز  لـالج   
ماجرب ناسپاولد  هب  تلود  هک  یا  هنوگ  هب  دـندوب  رگید  یوس  کی  رد  تلود  وس و  کی  رد  ناگبخن  ماـجرب  یارجاـم  رد  درک :
تسا لاس  یهورگ ۴۰  هکنیا  هب  هراشا  اب  سلجم  یجراخ  تسایـس  یلم و  تینما  نویـسیمک  وضع  منهج  هب  دـیورب  تفگ 

حیرـصت دـنا  هدرک  یگدـنز  اکیرمآ  رد  اه  لاس  هورگ  نیا  یاضعا  دـنراد و  دوجو  هجراخ  ترازو  رد  اه  یکرویوین  دـناب  مسا  هب 
تـسد ماجرب  یور  ره  هب  دنراد  یتساوردور  تموکح  زا  طقف  دـنرادن و  اکیرمآ  اب  یلکـشم  چـیه  شناتـسود  فیرظ و  درک :

.تسا هدوب  نوریب  هب  اهنآ  مشچ  لاس  هک ۴۰  تسا  یناسک  تخپ 

یجراـخ تسایـس  یلم و  تـینما  نویــسیمک  وـضع  هداز  لـالج  دـیحو  وجــشناد  یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
عوضوم اـب  هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناـملراپ  هتیمک  هسلج  رد  زورما  یمالـسا  یاروـش  سلجم 

ناجیابرذآ ناتـسنمرا و  نیب  یریگرد  تفگ : دـش  رازگرب  ماـجرب  نینچ  مه  یمالـسا و  یروهمج  یمـسر  عضوم  غاـب و  هرق 
ار گنج  ات  تسا  یجنایم  کی  لابند  ناتـسنمرا  دوجو  نیا  اب  تسین  گنج  یوگخـساپ  اهنآ  داصتقا  نوچ  دبای  یمن  همادا 

راکتبا هقطنم  لئاسم  رد  نوچ  ما  هتـشاد  دـقن  ناریا  یجراخ  تسایـس  هب  هراومه  هدـنب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو.دـهد  هلـصیف 
میدز مهب  ار  تـالداعم  میا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  لـمع  راـکتبا  تمواـقم  ههبجرد  اـم  هچ  رگا  دریگ  یمن  تـسد  هـب  ار  لـمع 

مه هک  اجنآ  زا  اما  دراد  اکیرمآ  هیـسور و  هیکرت ، ناجیابرذآ ، ناتـسنمرا ، لماش  یـسایس  رگیزاب  غاب ۶  هرق  گنج  دوزفا :
هیکرت دوش  یمن  هداد  نادیم  یرگ  یجنایم  یارب  ام  هب  دنتـسه  دـنم  هیالگ  ناریا  زا  اه  یناجیابرذآ  مه  اه و  یناتـسنمرا 

.تسا هدنرب  هیکرت  دتسیاب  اجک  ره  ناجیابرذآ  هک  یا  هنوگ  هب  تسا و  ناتسنمرا  ناجیابرذآ و  هعزانم  هدنرب 
حیرـصت تسیچ  لاعف  یفرط  یب  مناد  یمن  نم  دوب و  لاـعف  یفرط  یب  لاـبند  شیپ  یدـنچ  اـت  تلود  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

ناتسنمرا گنج  طسو  رد  دنهاوخ  یم  رـضاح  لاح  رد  هنوگچ  دوجو  نیا  اب  هدرکن  نیمات  ار  ام  عفانم  هجراخ  ترازو  درک :
مه نآ  تسا و  صخـشم  غاب  هرق  دروم  رد  یمالـسا  یروهمج  عضوم  یور  ره  هب  دـننک  نیمات  ار  ام  عفاـنم  ناـجیابرذآ  و 

.تسا ناجیابرذآ  هب  قلعتم  غاب  هرق  کاخ  هک  نیا 
: درک راـهظا  میـشاب  هتـشاد  لاـعف  یـساملپید  تـسین  زورما  هـب  طوـبرم  غاـب  هرق  عوـضوم  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  هداز  لـالج 

 . دوش جراخ  لاعفنا  زا  دیاب  هجراخ  روما  ترازو  مدقتعم 
زا دعب  دوزفا : درک و  هراشا  ناتسنمرا  اکیرمآ و  بوخ  طباور  هب  سلجم  یجراخ  تسایس  یلم و  تینما  نویسیمک  وضع 

.تسا اکیرمآ  رد  یبال  نیرتگرزب  یاراد  ناتسنمرا  اه  تسینویهص  یبال 
ام یجراخ  تسایس  یاهدقن  زا  یکی  یلو  مینک  یم  هنیزه  قارع  هیروس و  نانبل ، رد  ام  هنافساتم  درک : نایب  هداز  لالج 

یمن ناتـسنمرا  هب  یداصتقا  یاضف  چـیه  هیکرت  الثم  تسا  فیعـض  اهروشک  نیا  رد  اـم  یداـصتقا  روضح  هک  تسا  نیا 
نیا یور  ره  هب  تسین  یربـخ  یناریا  یاـهالاک  زا  لـباقم  ردو  دوش  یم  هضرع  روشک  نیا  یـالاک  ناتـسنمرا  رد  اـما  دـهد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۶طباور 



یلم و تـینما  نویــسیمک  وـضع.تسا  ناـمروشک  رد  ییارجا  یاـه  هاگتــسد  یگنهاـمه  مدــع  زا  هـتفرگ  تاــشن  لکــشم 
روتاـمآ ناگدـننک  رداـص  یا و  هفرح  ناگدـننک  دراو  یناریا  ناـناگرزاب  راـجت و  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  سلجم  یجراـخ  تساـیس 

نامروشک رد  یداصتقا  لدـم  نوچ  میرب  یم  جـنر  فلتخم  یاه  تلود  رد  هعـسوت  یرادـیاپان  زا  اـم  درک : هفاـضا  دنتـسه 
یگنهامه یجراخ  تسایـس  اب  یداصتقا  یاـه  هعومجم  یداـصتقا و  اـب  یماـظن  یاـه  هعومجم  لـیلد  نیمه  هب  میرادـن 

.دنرادن ار  مزال 
هک دنک  یم  بیوصت  هنالاس  سلجم  یتقو  هدش  بجوم  فلتخم  یاه  هعومجم  نیب  یگنهامه  مدـع  درک : حیرـصت  یو 

شیازفا ار  نیزنب  تمیق  هراب  کی  هب  دـعب  دـنک و  یمن  ارجا  ار  نآ  یناحور  یاقآ  اما  دـبای  شیازفا  دـصرد  هد  نیزنب  تمیق 
.دنز یم  مقر  ار  هام  نابآ  تاقافتا  نآ  دهد و  یم 

حیرـصت دـشاب  هتـشاد  ار  ناـگبخن  عاـمجا  تسناوتن  ماـجرب  هکنیا  ناـیب  اـب  دوـخ  تاراـهظا  زا  یرگید  شخب  رد  هداز  لـالج 
ناـسپاولد هـب  تـلود  هـک  یا  هنوـگ  هـب  دـندوب  رگید  یوـس  کـی  رد  تـلود  وـس و  کـی  رد  ناـگبخن  ماـجرب  یارجاـم  رد  درک :

یهورگ ۴۰ هکنیا  هب  هراـشا  اـب  سلجم  یجراـخ  تسایـس  یلم و  تینما  نویـسیمک  وـضع  مـنهج  هـب  دـیورب  تـفگ  ماـجرب 
هدرک یگدنز  اکیرمآ  رد  اه  لاس  هورگ  نیا  یاضعا  دنراد و  دوجو  هجراخ  ترازو  رد  اه  یکرویوین  دناب  مسا  هب  تسا  لاس 
یور ره  هب  دنراد  یتساوردور  تموکح  زا  طقف  دنرادن و  اکیرمآ  اب  یلکـشم  چـیه  شناتـسود  فیرظ و  درک : حیرـصت  دـنا 

.تسا هدوب  نوریب  هب  اهنآ  مشچ  لاس  هک ۴۰  تسا  یناسک  تخپ  تسد  ماجرب 
وا هب  یناحور  دـیوگ  یم  تسود  قیفر  هک  یا  هنوگ  هب  دوب  شزاـس  لاـبند  گـنج  ناـمز  رد  مه  یناـحور  نسح  تفگ : یو 

دنتـساوخ یم  کـی  ماـجرب  زا  سپ  ناـیرج  نیا  یور  ره  هـب  مـیروآ  یم  حالـس  مـیور و  یم  یلامـش  هرک  هـب  ارچ  هـک  هـتفگ 
ندـمآ راک  یور  زا  شیپ  ات  هکنیا  هب  هراشا  اب  هداز  لالجدیـسر  ام  داد  هب  پمارت  یلو  دـندنبب  اکیرمآ  اب  ار  هس  ود و  ماـجرب 

هن روهمج  سیئر  درک : حیرـصت  تسب  ار  اه  هار  مامت  دـمآ  یناحور  یتقو  اما  میدز  یم  رود  ار  فلتخم  یاـهداهن  یناـحور 
هرکاذـم تلود  تلود  نیا  یور  ره  هب  تـفرگ  نامیـس  ار  اـه  مـیرحت  ندز  رود  یارب  رگید  یاـه  هار  ماـمت  هـکلب  کارا  اـهنت 

.تسا

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۹

نادرگ داصتقا  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ون  هار   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دیجم رتـکد  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع  ینموـم ، داـشرف  رتـکد  سنارفنک ، نیا  یدـیلک  نانارنخـس   
سردآ قـــــــــــــــیرط  زا  دـــــــــــــــنناوت  یم نادـــــــــــــــنم  هقالع.دنتــــــــــــــــسه متاـــــــــــــــخ  هاگــــــــــــــــشناد  سیئر  یمــــــــــــــــساق ،

.دننک تکرش  سنارفنک  نیا  رد  /  meeting.alzahra.ac.ir/economic

یداصتقا ، هعسوت  یداصتقا و  یگدیچیپ  زا : دنترابع  شیامه  نیا  یاهروحم  یقرت - هار  ييامنگرزب :
یلم ، دیلوت  قنور  یداصتقا و  یگدیچیپ  یداصتقا ، یگدیچیپ  یلام و  یاهرازاب 

یداصتقا ، یگدیچیپ  هناروانف و  یاه  تیلباق یداصتقا ، یگدیچیپ  یملع و  تادیلوت 
یداصتقا  ، یگدیچیپ  یاتسار  رد  تلود  یاه  تسایس یداصتقا ، یگدیچیپ  اهداهن و 

تاعالطا رامآ و  یداصتقا ، یگدیچیپ  هیاس  رد  یروآون  یداصتقا ، یگدیچیپ  لاغتشا و 
هب  یزاس  لدم یاهدرکیور  یداصتقا ، یگدیچیپ  یلاع و  شزومآ  یداصتقا ، یگدیچیپ  و 

تعنص و  هاگشناد و  طابترا  یداصتقا ، یگدیچیپ  ینیرفآراک و  یداصتقا ، یگدیچیپ 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یداصتقا   یداصتقا یگدیچیپ   یگدیچیپ یروانف  وو   یروانف ملع ، ، ملع یلم   یلم سنارفنک   سنارفنک نیلوا   نیلوا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 

http://www.rahenou.ir/Fa/News/176516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.rahenou.ir/Fa/News/176516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


.طبترم تاعوضوم  یتمواقم و  داصتقا  یداصتقا و  یگدیچیپ  یداصتقا ، یگدیچیپ 
دیجم رتـکد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  ینموـم ، داـشرف  رتـکد  سنارفنک ، نـیا  یدـیلک  ناـنارنخس 
سردآ قــــــــــــــیرط  زا  دـــــــــــــــنناوت  یم نادـــــــــــــــنم  هقالع.دنتـــــــــــــــسه متاــــــــــــــخ  هاگـــــــــــــــشناد  سیئر  یمـــــــــــــــساق ،

.دننک تکرش  سنارفنک  نیا  رد  /  meeting.alzahra.ac.ir/economic

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نادرگ داصتقا  دوش -  یم رازگرب  یداصتقا  یگدیچیپ  یروانف و  ملع ، یلم  سنارفنک  نیلوا   

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۶

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یسراپ بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  یرازگرب 
یاه هشیلک   » عوضوم اب  تسـشن  ود  یـسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  یـصصخت  یاـه  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  همادا  رد 
یوـس زا  ناتـسکاپ » دـنه و  هراـق  هبـش  رد  یــسراف  ییارــس  هساـمح  و «  یــسراف » ناـبز  شزوـمآ  رد  اـهنآ  شقن  یناـبز و 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
بو یحارط   << رابخا تسیل  air.ir/ZHqjZa يپاچ هخسن  ۴۸ دیدزاب :  ١٣٠١٥ ربخ : هرامش   ١١:٣٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٢ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یسراپ -  بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  یرازگرب   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یسراپ -  بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصصخت  تسشن  ود  یرازگرب   

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۳۸

وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یا هیعـالطا  یط  همـالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواـعم  وجـشناد ، زا  لـقن  هب  ناریا » نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هـب   
.درک مالعا  ار  همان  نایاپ  یاراد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  نایوجشناد  تقوم  ناکسا  طیارش 

یضاقتم وجشناد  ادتبا  تیاغل ۹۹-۸-۲  خیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خیرات  تیاغل ۹۹-۷-۱۰  خیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خیرات   
نآ زا  دعب  تیوه و  زارحا  تمـسقزا  سپـس  هدش  / https://erp.atu.ac.ir سردا هب  راک ) زیم   ) نویـساموتا هناماس  دراو 
مرف یاه  دلیف  مامت  ندرک  رپ   ) مرف ندرک  رپ  یلیمکت و  تالیـصحت  هاگباوخ  مرف  باختنا  اب  تساوخرد و  مرف  هحفـص  دراو 

.دوش هداد  هاگباوخ  تساوخرد  لیصحت  لحم  هدکشناد  باختنا  و  دشاب ) یم  یمازلا 

یسراپ یسراپ بدا   بدا نابز  وو   نابز هزوح   هزوح ردرد   یصصصخت   یصصصخت تسشن   تسشن ودود   یرازگرب   یرازگرب

ییوجشناد ییوجشناد هاگباوخ   هاگباوخ ردرد   همالع   همالع نایوجشناد   نایوجشناد هزور   هزور ناکسا  ۲۰۲۰   ناکسا

.دوش یم زاغآ  هامرهم   ۱۳ ادرف ، زا  اه  هاگباوخ رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ناکسا  مود  هلحرم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۸طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13015
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13015
http://iusnews.ir/fa/news-details/372126/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
http://iusnews.ir/fa/news-details/372126/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/


نارهت و رد  اـنورک  یراـمیب  کاــنرطخ  طیارــش  لــیلد  هـب  هـک  ددرگ  یم  تساوـخرد  یمارگ  نایوجــشناد  هـمه  زا  ناــیاپ  رد   
یزاجم و تروص  هب  ناکما  دـحات  یمومع ، لقن  لمح و  لیاسو  زا  هدافتـسا  کرتشم و  یاه  طیحم  رد  التبا  یالاب  لاـمتحا 

.دنیامن لاسرا  ار  ناکسا  تساوخرد  رارطضا  تروص  رد  هدیزرو و  لاغتشا  دوخ  یملع  یاه  تیلاعف  هب  رود  هار  زا 

یا هیعــالطا  یط  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  تنواـعم  وجـشناد ، زا  لـقن  هـب  ناریا » نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هـب 
.درک مالعا  ار  همان  نایاپ  یاراد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  نایوجشناد  تقوم  ناکسا  طیارش 

تقوــم ناکـــسا  یـــضاقتم  یلیمکت  تالیـــصحت  نایوجـــشناد  تــسا  هدـــمآ  هیعــالطا  نــیا  رد  شرازگ ، نــیا  ساـــسا  رب 
دوخ لازوپورپ  هک  ۹۶ و ۹۷ ) یاه ۹۵ ، یدورو  ) یرتکد و  یدورو ۹۷ )  ) دشرا عطقم  رد  زاجم  تاونس  یاراد  یهاگباوخ و 

دییاـت هـب  هـک  لـیذ  هزور  یناـمز ۲۰  یاـه  هزاـب زا  کـی  رد  رثکادـح  دـنناوت  یم ناـشیا  هک  دـناسر  یم دـنا ، هدوـمن  بیوـصت  ار 
.دنیامن هدافتسا  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ زا  دشاب  هدیسر  هدکشناد  شزومآ  امنهار و  داتسا 

تیاغل ۹۹-۷-۱۰ خیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خیرات 
تیاغل ۹۹-۸-۲ خیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خیرات 

تمسقزا سپس  هدش  / https://erp.atu.ac.ir سردا هب  راک ) زیم   ) نویـساموتا هناماس  دراو  یـضاقتم  وجـشناد  ادتبا 
رپ  ) مرف ندرک  رپ  یلیمکت و  تالیصحت  هاگباوخ  مرف  باختنا  اب  تساوخرد و  مرف  هحفـص  دراو  نآ  زا  دعب  تیوه و  زارحا 

.دوش هداد  هاگباوخ  تساوخرد  لیصحت  لحم  هدکشناد  باختنا  و  دشاب ) یم  یمازلا  مرف  یاه  دلیف  مامت  ندرک 
وجـشناد و طـسوت  تساوخرد  تبث  زا  دـعب  هدوب و  یروضحریغ  یکینورتـکلا و  تروـص  هب  تساوـخرد  تسا ، رکذ  هب  مزـال 

همان امنهار ، دیتاسا  هدکشناد و  دییات  زا  دعب  لاسرا و  هدکشناد  یشزومآ  تامدخ  ترادا  هب  لیصحت  هدکـشناد  باختنا 
زا تساوخرد ، دییاتزا  دعب  دوش و  یم  لاسرا  اههاگباوخ  هرادا  هب  هناماس  قیرط  زا  یروضح و  ریغ  تروص  هب  تساوخرد 

.دوش یم  یفرعم  هطوبرم  هاگباوخ  هب  وجشناد  اب  سامت  قیرط 
نارهت و رد  اـنورک  یراــمیب  کاــنرطخ  طیارــش  لــیلد  هـب  هـک  ددرگ  یم  تساوـخرد  یمارگ  نایوجــشناد  هـمه  زا  ناــیاپ  رد 

یزاجم تروص  هب  ناکما  دـحات  یمومع ، لقن  لمح و  لیاسو  زا  هدافتـسا  کرتشم و  یاه  طیحم  رد  التبا  یالاب  لامتحا 
.دنیامن لاسرا  ار  ناکسا  تساوخرد  رارطضا  تروص  رد  هدیزرو و  لاغتشا  دوخ  یملع  یاه  تیلاعف  هب  رود  هار  زا  و 
نایوجــشناد یراـج  مرت  تاـناحتما  بلغااـنورک  اـب  هلباـقم  یارب  جـع ) هللا( هـیقب هاگــشناد  زیمآ  تیقفوـم راـکتبااه  طـبترم 

رد دیدج  هتشر  یزادنا ۶  هاریکشزپ مولع  نایوجـشناد  یناتـسبات  مرت  یاه  نومزآ یرازگرب  نامزدوش  یم  رازگرب  یزاجم " "
ییانورک مرت  رد  ییوجشناد  یاذغ  هئارا  هوحننایگنهرف  هاگشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  هامرهم -  زا ۱۳  مود  هلحرم  زاغآ  ییوجشناد /  هاگباوخ  رد  همالع  نایوجشناد  هزور  ناکسا ۲۰   

مینست یرازگربخ  یسایس -  ناریا  تسایس  ییوجشناد  هاگباوخ  رد  همالع  نایوجشناد  هزور  ناکسا ۲۰   

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۲:۲۳ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

لاس ۱۳۹۹" یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرـش  هوحن  لمعلاروتـسد 
دش مالعا 

عطقم طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  هوحن  لمعلاروتـسد  یا  هیعالطا  ردیئابطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم 

هاگشناد هاگشناد دشرا   دشرا یسانشراک   یسانشراک عطقم   عطقم طخرب   طخرب هبحاصم   هبحاصم هسلج   هسلج ردرد   تکرش   تکرش هوحن   هوحن لمعلاروتسد   لمعلاروتسد
دشدش مالعا   مالعا لاس  ۱۳۹۹۱۳۹۹ " " لاس یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۹طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13016
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13016


.درک مالعا  ار  لاس ۱۳۹۹ " دشرا  یسانشراک 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 

دشرا یسانشراک  هبحاصم  رد  تکرش  روظنم  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نومزآ  هناماس  رد  هک  ینایوجشناد  عالطا  هب 
رد تکرـش  هوحن  صوصخ  رد  ریز  لمعلاروتـسد  دنـشاب  یم  مزلم  نابلطواد  دناسر ، یم  دنا  هدومن  مان  تبث  لاس ۱۳۹۹ 

.دنیامن ارجا  هعلاطم و  تقد  هب  ار  هدش  رکذ  تاررقم  هبحاصم و  رالات 
نیالنآ هبحاصم  لمعلاروتسد 

بو یحارط   << رابخا تسیل  air.ir/ZHqkZa يپاچ هخسن  ۴ دیدزاب :  ١٣٠١٦ ربخ : هرامش   ١٢:١٣ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٢ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لاس ۱۳۹۹" یئابطابط  همالع  هاگشناد  دشرا  یسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  هوحن  لمعلاروتسد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا 

 - دش مالعا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  دشرا  یسانشراک  عطقم  طخرب  هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  لمعلاروتسد   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تفریذپ ماجنا  للم  نامزاس  طسوت  لاس ۱۹۸۲  رد  یراذگمان  نیا   

یارب دریگ  یم  تروص  هک  ییاهدروآرب  ساسا  رب  یناـمرد  یکـشزپ و  یاـه  هنیزه  لـک  زا  دـصرد   ۲۵ هک   نیا  ناـیب  اـب  یو   
ردقچ دارفا  هک  هک   تسناد  نیا  هب   طونم  ار  ندش  ریپ  ملاس  دـیکات و  ندـش  ریپ  ملاس  رب  دـشاب ؛ یم  رمع  رخآ  یاه  لاس 

 . دنتسه دوخ  یتمالس  بقارم  یناوج  یلاس و  نایم  نارود  رد 

رد هک  میراد  لاـس  یالاب ۶۵  دـنملاس  رفن  کـی  تیعمج  رفن  لباقم ۱۵  رد  تیعمج  هب  دـنملاس  تبـسن  اب  طاـبترا  رد  اـما   
.دسر یم  رفن  لباقم ۵   رد  رفن  کی  دودح  هب  لاس ۲۰۵۰ 

یمارگ یراذـگمان و  نادـنملاس  یناهج  زور  ناونع  هب  لاس  ره  ربتکا  لوا  یناهج  ، میوقت  رد  اـنریا ، هبنـش  زور  شرازگ  هب 
.تسا هدش  ربارب  هامرهم  هد  اب  لاسما  ربتکا  مکی  هک  دوش  یم هتشاد 

.تفریذپ ماجنا  للم  نامزاس  طسوت  لاس ۱۹۸۲  رد  یراذگمان  نیا 
زور کـی  نـییعت  یارب  ار  یحرط  لاـس  ناـمه  رد  و  لیکــشت   ار  یدــنملاس  یناـهج  یاروـش  لـلم ،  ناـمزاس  لاــس  نـیا  رد 

.درک نییعت  نادنملاس » یناهج  زور   » ار ربتکا  لوا  اروش  نیا  لاس ۱۹۹۰  رد  هکنیا  ات  داد  هئارا  نادنملاس  یارب  یناهج 
هنیمز رد  دحتم  للم  نامزاس  همانرب  عوضوم و  نیا  رب  اه  نامزاس زکرمت  اب  یزاس و  هاگآ فدـه  اب  نادـنملاس  یناهج  زور 

.تسا هدش  یراذگمان  یدنملاس  یریپ و 

دنوش دنوش یمیم   ریپ   ریپ تمالس   تمالس ردرد   هکهک   یناناوج   یناناوج ورگ   ورگ ردرد   ملاس   ملاس روشک   روشک

نآ رارمتـسا  هک  یرما  هدرک ، مهارف  ار  یدنملاس  ندش  میجح  یاه  هنیمز  یگدنز  هب  دیما  شیازفا  یروراب و  شهاک  انریا - - نارهت
.تسا هدرک  نادنچ  ود  عیسو  رایسب  یحطس  رد  ار  یتسایس  یتیعمج و  یاهراکهار  ریبادت و  ذاختا  موزل 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 

https://www.irna.ir/news/84061947/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84061947/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


تبـسانم نیمه  هب  یعوـنتم  یاـه  هماـنرب  نییعت و  دـنملاس  یلم  هتفه  ناوـنع  تحت  یا  هتفه  زین  ناریارد  هلاـس  هـمه 
.ددرگ یم  رازگرب 

، انورک  » راعش زین  لاسما  هک  دوش  یم هتفرگ  رظن  رد  زور  نیا  یارب  یراعـش  یناهج  نامزاس  فرط  زا  هلاس  ره  نینچمه 
.دش باختنا  نادنملاس » هب  هاگن  رییغت  یارب  یتصرف 

ثداوـح و زا  هک  یدارفا  ماـمت  یارب  تسا و  یگلاـس  زرم ۶۰  زا  روبع  تشادـهب  یناهج  نامزاس  فیرعت  هب  اـنب  یدـنملاس 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  دنا ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یلاسنایم  یناوج و  دنا و  هدرب  ردب  ملاس  ناج  یگدنز  تاقافتا 

هب ور  هتفاـین  هعــسوت  هتفاـی و  هعــسوت  زا  مـعا  اــهروشک  زا  یرایــسب  تـیعمج  هـک  دنتــسه  نآ  زا  یکاــح  اــهرامآ  هزورما 
یتسایـس و ریبادت  ذاختا  ترورـض  هکلب  تسا  هدروآرد  ادص  هب  ار  یتیعمج  رطخ  گنز  اهنت  هن  رما  نیا  تسا و  یدنملاس 

.تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  تیعمج  زا  شخب  نیا  یارب  یتامدخ  یتیامح و  یاهراکهار 
تفگ هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  تیعمج  هورگ  ریدم  قفشم ،» دومحم   » اب دش  ببس  نآ  تیمها  هک  یرما 

.مینیشنب وگ  و 
یارب دریگ  یم  تروص  هک  ییاهدروآرب  ساسا  رب  یناـمرد  یکـشزپ و  یاـه  هنیزه  لـک  زا  دـصرد   ۲۵ هک   نیا  ناـیب  اـب  یو 
دارفا هـک  هـک   تـسناد  نـیا  هـب   طوـنم  ار  ندـش  ریپ  ملاـس  دـیکات و  ندـش  ریپ  ملاـس  رب  دـشاب ؛ یم  رمع  رخآ  یاـه  لاـس 

 . دنتسه دوخ  یتمالس  بقارم  یناوج  یلاس و  نایم  نارود  رد  ردقچ 
، رهش هلحم ، هداوناخ ، نوچمه  فلتخم  حوطس  رد  دیاب  یدنملاس   نارود  هب  ندیـسر  یارب  یتسایـس  ریبادت  تفگ   یو 

.دنوش ذاختا  یلم  نالک  حطس  رد  اهداهن و  اه ، نامزاس  تارادا ،
دیناوخ : یم  لیذ  رد  ار  وگ  تفگ و  نیا  حورشم 

ناریا  ناهج و  یتیعمج  یاه  ینیب  شیپ 
للم نامزاس  ناهج و  یتیعمج  یاـه  ینیب  شیپ  تفگ : ناریا  ناـهج و  یتیعمج  یاـه  ینیب  شیپ  صوصخ  رد  قفـشم 

.میشاب هتشاد  ایند  لک  رد  دنملاس  رفن  کی  تیعمج  رفن  ره ۱۱  لباقم  رد  لاس ۲۰۱۹  رد  هک  دهد  یم  ناشن 
.دنوش یم  بوسحم  لاس  یالاب ۶۵  دنملاس  ناهج  ، تیعمج  لک  زا  دصرد  ینعی ۹ 

لاـس اـت  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـلم  ناـمزاس  طـسوتم  دـح  ویرانـس  رد  یتـیعمج  یاـه  ینیب  شیپ  هک  تـسا  یلاـحرد  نـیا 
.دوب دهاوخ  لاس  یالاب ۶۵  دنملاس  رفن  کی  ناهج  رد  تیعمج  رفن  ره ۶  لباقم  رد   ۲۰۵۰

.تسا یرشب  هعماج  رد  دیدج  قافتا  کی  تیعمج  یدنملاس  الک  نیاربانب 
.تسا توافتم  مه  اب  عماوج  اهروشک و  تیعضو  اما 

لاس یالاب ۶۵  دـنملاس  رفن  کـی  دـننک ، یم  یگدـنز  یلامـش  یاـکیرمآ  اـپورا و  رد  هک  یرفن  ره ۴  زا  لاس ۲۰۵۰  ات  ـالثم 
.دوب دهاوخ 

یلامــش یاـکیرمآ  اـپورا و  هـقطنم  هتفاـی و  هعــسوت  یاـهروشک  یدــنملاس ، یاـه  صخاــش  صوـصخ  رد  داد : هـمادا  یو 
.تشاد دنهاوخ  یرتدیدش  تیعضو 

لاس یالاب ۶۵  تیعمج  دصرد  دودح ۶.۶  لاس ۲۰۲۰  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ریخا  یاـه  ینیب  شیپ  ناریا  دروم  رد  اـما 
.دسر یم  دصرد  دودح ۲۰  هب  لاس ۲۰۵۰  ات  ددع  نیا  هک  دنتسه 

ام تیعمج  دـسر و  یم  لاـس  هب ۴۰  لاس ۲۰۵۰  اـت  هک  تسا  لاـس  دودـح ۳۲  رـضاح  لاح  رد  ام  ینـس  هنایم  نینچمه 
.دوش یم  رت  هدروخلاس 

رد هک  میراد  لاـس  یالاب ۶۵  دـنملاس  رفن  کـی  تیعمج  رفن  لباقم ۱۵  رد  تیعمج  هب  دـنملاس  تبـسن  اب  طاـبترا  رد  اـما 
.دسر یم  رفن  لباقم ۵   رد  رفن  کی  دودح  هب  لاس ۲۰۵۰ 

هک دهد  یم  ناشن  نیا  ابیرقت  هک  تشاد  میهاوخ  لاس  یالاب ۶۵  دنملاس  رفن  کی  تیعمج  رفن  ره ۵  لباقم  رد  ینعی 
نیا هیبش  اـم  یدـنملاس  اـما  دـنا  هدرک  عورـش  ار  ناـش  یتـیعمج  راذـگ  رتدوز  هتفاـی  هعـسوت  ییاـپورا و  یاـهروشک  هچرگ 

.دوب دهاوخ  اهروشک 
یدنملاس  تالکشم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۱طباور 



تـیعمج ، ندـش  دـنملاس  یلـصا  لـیالد  زا  یکی  تـفگ : نادـنملاس  تالکـشم  لـئاسم و  نوـماریپ  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
.تسا یگدنز  هب  دیما  شیازفا 

یگدنز زا  یرتشیب  یاه  لاس  تسیاب   یم  مه  یگتـسشنزاب  قوقح  دمآرد و  دبای ، یم  شیازفا  یدـنملاس  یگدـنز  یتقو 
.دهدب رارق  ششوپ  تحت  ار  دارفا 

لاس اـت ۳۰  هب ۲۵  تدـم  نـیا  لقادـح  نـالا  دوـب  لاـس  اــت ۱۰  دارفا  شــشوپ  تـیعمج ، یناوـج  هرود  رد  ــالثم  رگا  ینعی 
.دنتسه هجاوم  نآ  اب  یگتسشنزاب  یاه  قودنص  هک  تسه  ییاه  شلاچ  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  تسا و  هتفای  شیازفا 

ندـش بآ  ندـش و  کـچوک  یفرط  زا  یدـنملاس و  نس  هب  دـیلاوم  راـجفنا  یاـه  لـسن  یدورو  ندوب  میجح  رگید  فرط  زا 
یاـه تیاـمح  رارمتـسا  هجیتن  رد  دـهد و  یم  شیازفا  ار  نادـنملاس  یگتـسباو  راـب  تیلاـعف  ، راـک و  نس  رد  یاـه  لـسن 

.دننک یم  هجاوم  لکشم  اب  ار   یلسن  نیب 
ثعاـب راـک  نـس  رد  یاـه  لـسن  رمتـسم  شهاـک  رگید  فرط  زا  فرط و  کـی  زا  دـنملاس  تـیعمج  ندـش  مـیجح  نیارباـنب 
شهاـک رگید  فرط  زا  فرط و  کـی  زا  دـنملاس  تیعمج  ندـش  میجح  ..دوـش  یم  یلـسن  نـیب  یاـه  تیاـمح  رد  لـالتخا 

.دوش یم  یلسن  نیب  یاه  تیامح  رد  لالتخا  ثعاب  راک  نس  رد  یاه  لسن  رمتسم 
میناوت یم  ینعی  دراد ؛ رب  رد  ار  ینامرد  یتشادهب و  یاه  هینزه  نیرتشیب  یدـنملاس  نینـس  اتدـمع  یفرط  زا  دوزفا : یو 

رمع رخآ  لاس  یارب  دریگ  یم  تروص  هک  ییاهدروآرب  ساسا  رب  ینامرد  یکشزپ و  یاه  هنیزه  لک  زا  دصرد  مییوگب ۲۵ 
.تسه

طوبرم رتشیب  هک  تسا  یکشزپ  نامرد و  یاه  هینزه  شیازفا  تشاد  میهاوخ  اجنیا  رد  ام  هک  یلئاسم  زا  یکی  نیاربانب 
.تسا نادنملاس  ندش  یرتسب  ناتسرامیب و  هب 

یم ثعاـب  دـهد و  یم  رییغت  یدـنملاس  صوـصخ  رد  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  میهاـفم  دـنملاس  دارفا  شیازفا  نینچمه 
.دنک رییغت  تامدخ  الاک و  یارب  اضاقت  عون  راک و  یاهرازاب  یتح  هک  دوش 

.دش دنهاوخ  هظحالم  لباق  تارییغت  شوختسد  همه  یگداوناخ  طباور  یعامتجا و  تیامح  لقن ، لمح و 
یگتسشنزاب  یاه  قودنص  تیعضو 

ریثات تحت  زین  یگتسشنزاب  یاه  قودنص  تفگ : یگتسشنزاب  یاه  قودنص  تیعضو  نادنملاس و  صوصخ  رد  قفـشم 
تیامح هوقلاب  تیعمج  شهاک  نادـنملاس ، یگدـنز  هب  دـیما  شیازفا  زا  دـنترابع  هک  دـنریگ  یم  رارق  یتیعمج  دـنور  هس 
دیلاوم راجفنا  یاه  لسن  ندـش  هدروخلاس  و  دـنهد ) یم  یگتـسشنزاب  مهـس  هک  یناسک   ) نادـنملاس تیعمج  زا  هدـننک 

عقاو رد  دــنوش و  یم  جراـخ  راــک  رازاــب  هـنودرگ  زا  دــنوش و  یم  رتــالاب  نینــس  دراو  یدوز  هـب  هـک  اـت ۶۷  لـسن ۵۷  ینعی 
.دنوش یم  دنملاس  هتسشنزاب و 

یتسایس  یاهراکهار  ریبادت و 
دشاب یدعب  دنچ  دیاب  نادنملاس  یارب  ریبادت  تفگ : نادنملاس  یارب  یتسایس  یاهراکهار  ریبادت و  صوصخ  رد  قفـشم 

.دریگب رب  رد  ار  نادنملاس  یگدنز  فلتخم  داعبا  یتشادهب و  یگنهرف ، یعامتجا - یهافر ، یداصتقا ، داعبا  و 
رد اهداهن و  اه ، نامزاس  تارادا ، رهش ، هلحم ، هداوناخ ، حطس  رد  دنشاب و  مه  یحطـس  دنچ  دیاب  ریبادت  نیا  یفرط  زا 

.دنوش ذاختا  یلم  نالک  حطس 
نکاما هداوناخ ، رد  نادنملاس  هب  مارتحا  میرکت و  تهج  یزاس  گنهرف  نادـنملاس  یارب  مهم  ریبادـت  زا  یکی  لاثم  یارب 

.تسا هعماج  یلک  یمومع و  یاضف  یگداوناخ و  یاضف  اه ، کراپ  اهورتم ، اه ، سوبوتا  یمومع ،
.تسا نادنملاس  یارب  ناسآ  لقن  لمح و  تالیهست  نیمات  رگید  ریبدت  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسین بسانم  نادنملاس  یارب  لقن  لمح و  لیاسو  زا  یرایسب  اریز 
.تسا نادنملاس  یارب  یمومع  نکاما  یگدنز و  یاه  ناکم  یزاس  بسانم  رگید  دروم 

.دنشاب اراد  ار  مزال  یاهدرادناتسا  بسانم و  دیاب  نادنملاس  یاه  هناخ  لاثم  یارب 
یاهاوزنا  ییاهنت و  اب  هلباقم  یگنوگچ  یکیزیف و  تیلاعف  هیذغت ، یوگلارییغت  تهج  بسانم  یزاس  گنهرف  نینچمه 

یاه هناسر  زا  هدافتـسا  تهج  اهنآ  یزاسدـنمناوت  نادـنملاس و  یرگلابرغ  یاـه  حرط  یارجا  یدـنملاس و  هرود  زا  یـشان 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۲طباور 



.دراد تیمها  زین  یهورگ 
یارب یزاس  دـنمناوتو  ییاهنت  اب  هلباقم  ، یکیزیف تیلاـعف  هیذـغت ، یوگلا  رییغت  هراـبرد  یزاـس  گـنهرف  اـهراکهار ؛ یخرب 

یهورگ  یاه  هناسر  زا  هدافتسا 
ناـشیاهزاین و تخانــش  تـهج  نادــنملاس  یارب  یعاـمتجا  یگنهرف و  بساـنم  یاـه  هـینمز  داــجیا  تـفگ : هـمادا  رد  یو 

دوـبهب رد  دــناوت  یم  دنتــسه ، هجاوـم  نآ  اـب  هعماـج  رد  یتارطخ  اـه و  بیــسآ  هـچ  اــب  هـکنیا  ناــش و  یعاــمتجا  قوـقح 
.دنک کمک  اهنآ  تیعضو 

.درک هراشا  نآ  هب  قفشم  هک  تسا  یریبادت  رگید  زا  نادنملاس  تالکشم  عفر  سردوز و  صیخشت  تامدخ ، هعسوت 
یناکم و تفاسم  دـعب  نیرت  هاـتوک  رد  نادـنملاس  یارب  یـشراوگ  تـالوصحم  اـهوراد و  هب  ناـسآ  یـسرتسد  لاـثم   یارب 

.دشاب هدننک  کمک  دناوت  یم  ینامز 
.تسا ندش  ریپ  ملاس  هتکن ، نیرتمهم  یداصتقا  ریبادت  اه و  تسایس  صوصخ  رد  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 

ات دنتـسه  دوخ  یتمالـس  بقارم  یناوج  یلاس و  ناـیم  نارود  رد  ردـقچ  دارفا  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  ندـش  ریپ  ملاـس 
.دنوشب ریپ  ملاس 

.تشاد دنهاوخ  یرتمک  یلیخ  تالکشم  دنوش  ریپ  ملاس  رگا  دارفا  سپ 
دارفا هـک  ددرگ  یم  رب  دارفا  یراـک  هـخرچ  هـب  نآ  دـعب  کـی  هـک  تـسا  نادـنملاس  یداـصتقا  یزاـس  دــنمناوت  رگید  هلاـسم 

مود دنـشاب و  هتـشاد  دوـخ  یریپ  یدـنملاس و  نراود  رد  ییاهزادـنا  سپ  دـنناوتب  هکیروـطب  دـننک  تفاـیرد  یفکم  قوـقح 
.دننک راک  دنروبجم  دنتسه و  نسم  هک  تسا  یدارفا  یارب  دزمتسد  لقادح  نییعت 

.دننک یمن  تفایرد  بسانم  قوقح  دننک و  یم  راک  یتامدخ  لغاشم  رد  هک  دنتسه  نادنملاس  زا  یلیخ 
رادروـخرب هژیو  قوـقح  زا  دـنناوتب  نادـنملاس  اـت  مینک  فـیرعت  اـهنآ  یارب  یا  هدـعاق  مینک و  هجوـت  تاـکن  نیا  هب  دـیاب  اذـل 

.دنوش

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۰۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یرجم.تسا کادـناریا )  ) ناریا یروانف  مولع و  هاگـشهوژپ  یملع  تأیه  وضع  یقنروپ ، ایور  رتکد  تسـشن  نیا  ناـمهم   
نمجنا شزومآ  هتیمک  لوئـسم  یئاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  هماـنرب  سانـشراک 

هدرک یزیر  همانرب  یلیمکت  تالیصحت  نایوجـشناد  نارگـشهوژپ و  هب  ندناسر  یرای  روظنم  هب  ار  همانرب  نیا  نمجنا.تسا 
همانرب نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هب  نمجنا  مارگاتسنیا  هحفص  قیرط  زا  دنناوت  یم  نارگشهوژپ  نادنم و  هقالع.تسا 

.دنبای روضح 

رورم عوــــضوم «  اــــب  (« ۱۳) شزوــمآ یاــمن  بــطق   » ناوــنع اــب  یــشزومآ  هدــنز  هماــنرب  نیمهدزیــس  اــنزیل ، شرازگ  هــب 
رد ناریا  یناسر  عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  رد  یهاگـشناد »  یاه  شهوژپ  رد  کیتامتـسیس 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  ، ۱۳۹۹ هامرهم   خروم ۱۵ هبنش  هس  زور 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ هدنز   هدنز همانرب   همانرب نیمهدزیس   نیمهدزیس

رورم عوضوم «  اب  شزومآ » یاـمن  بطق   » ناونع اـب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  نمجنا  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهدزیس 
.دوش یم رازگرب  یهاگشناد »  یاه  شهوژپ  رد  کیتامتسیس 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۳طباور 

https://www.lisna.ir/library/item/1398-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1398-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


یرجم.تسا کادـناریا )  ) ناریا یروانف  مولع و  هاگـشهوژپ  یملع  تأیه  وضع  یقنروپ ، اـیور  رتکد  تسـشن  نیا  ناـمهم 
نمجنا شزومآ  هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  همانرب  سانـشراک 

یزیر هماـنرب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  نارگـشهوژپ و  هب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا.تسا 
رد ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  نارگــشهوژپ  نادـنم و  هقـالع.تسا  هدرک 

.دنبای روضح  همانرب  نیا 

۱۲۱۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

، یا هفرح دارفا  اهنت  هن هک  تسا  ییاهراک  زا  یکی  ویدـیو  نیودـت  ملیف و  شیاریو  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.دننک یم ادیپ  زاین  نآ  هب  زین  یداع  ناربراک  هکلب 

زاین دنتـسه و  مه  یا  هداس یربراـک  طـبار  یاراد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  دوجو  ویدـیو  نیودـت  یارب  یداـیز  یاـهرازفا  مرن 
زا دوش و  لوغـشم  ملیف  نیودت  هب  رت  یدج لکـش  هب  دهاوخب  یـسک  یتقو  اما  دـننک ، یم هدروآرب  ار  یا  هفرحریغ ناربراک 

.دینک عورش  ار  ریمیرپ  شزومآ  دورب و  دنمتردق  رازفا  مرن  کی  غارس  هب  دیاب  نیا 
.تسا ییوئدیو  یاه  لیاف اه و  ملیف نیودت  سکیم و  یارب  دنمتردق  یرازفا  مرن ورپ  ریمرپ 

دنا ، هدش یحارط  همانرب  نیا  رد  یریوصت  یتوص و  تارییغت  یارب  هک  یدنمتردق  یاهرازبا 
هبنـشراهچ و یاـهزور  ناـبآ  لوا  زا  یـشزومآ  یاـه  هماـنرب  رگنیودـت  دـحوم ـ  یلع  سیردـت  اـب  ریمیرپ »  » یــشزومآ هاـگراک 

.دوش یم  رازگرب  یتشادهب  یاه  لکتورپ  مامت  تیاعر  اب  یروضح  تروص  هب  یلا ۱۷  تعاس ۱۵  هبنشجنپ 
.دننک هعجارم  @ kanoonha_atu سردآ هب  مان  تبث  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 

مایپ یاهتنا 

«« ریمیرپ ریمیرپ نیودت  وو   نیودت  » » یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک یرازگرب   یرازگرب

.دنک یم  رازگرب  ار  ریمیرپ »  » یشزومآ هاگراک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هناسر  ربخ و  نوناک  یراکمه  اب  سکع  ملیف و  نوناک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۴طباور 

https://www.isna.ir/news/99071208494/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99071208494/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1

